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Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, przypadającego w tak szcze-
gólnym roku 20-lecia wstąpienia Polski do NATO, składamy najserdeczniej-
sze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobi-
stym żołnierzom Wojsk Rakietowych i Artylerii. Szczególne pozdrowienia 
kierujemy do naszych seniorów i życzymy Wam dużo zdrowia i pogody du-
cha. Wszystkim wspierającym naszą artylerię dziękujemy i życzymy wszyst-
kiego najlepszego.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
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płk rez. dr Józef Cyra 

PARTNERSTWO DLA POKOJU JAKO OKRES POPRZEDZAJĄ-
CY WSTĄPIENIE DO NATO

Po zmianach geopolitycznych w Polsce i Europie po 1998r., rozpadzie ZSRR w 1991 r., Polska oraz inne kraje 
w Europie Środkowej i Wschodniej postanowiły oprzeć swoje bezpieczeństwo poprzez integrację z Państwami Unii 
Europejskiej oraz NATO. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych państw, przywódcy państw NATO na kolejnych 
posiedzeniach  (w Londynie – maj 1990  r.  i Rzymie –  listopad 1991) podjęli  decyzje mające na  celu  transformację 
założeń NATO do sytuacji po okresie „zimnej wojny” i współpracy między Sojuszem i nowo powstającymi demokra-
cjami w Europie Środkowej i Wschodniej oraz nowo powstałymi państwami z republik byłego Związku Radzieckiego. 
Podczas spotkania „na szczycie” w Brukseli w styczniu 1994 r., przywódcy Sojuszu oznajmili: „Podjęliśmy decyzję 
rozpoczęcia bezpośredniego i praktycznego programu, który przekształci wzajemne stosunki między NATO i państwa-
mi uczestniczącymi. Ten nowy program wychodzi poza ramy dialogu i współpracy dla ukształtowania prawdziwego 
partnerstwa – Partnerstwa dla Pokoju”1. Ta nowa, ważna inicjatywa włączyła NATO i państwa partnerskie w realizacje 
konkretnych przedsięwzięć, mających na celu podnoszenie zaufania i rozwój współpracy dla umocnienia bezpieczeń-
stwa. Umożliwiło to państwom uczestniczącym w Programie na pogłębienie ich stosunków z Sojuszem, zgodnie z wła-
snymi interesami i możliwościami.

 Zaproszenie do udziału w Partnerstwie dla Pokoju wystosowano do wszystkich krajów europejskich zainteresowa-
nych współpracą z NATO. Do połowy 1995 r. w programie tym brało udział 25 państw europejskich. Celem współpracy 
NATO z państwami byłego bloku wschodniego było m.in.:  zapobieganie  sytuacjom kryzysowym, organizacja misji 
pokojowych i akcji ratowniczych, pomoc wzajemna w wypadku klęsk żywiołowych. Polska, a także niektóre państwa 
partnerskie, od początku traktowały program Partnerstwa dla Pokoju  jako środek zbliżenia się do  tego celu poprzez 
integrację swoich struktur obronnych z odpowiednimi strukturami NATO, co wiązało się z technicznym, doktrynalnym 
i strukturalnym przystosowaniem sil zbrojnych do standardów NATO

Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju został podpisany w Brukseli 10 stycznia 1994 r. przez państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, związane do tego czasu z Federacją Rosyjską. 

 Państwa podpisujące dokument wyrażały dążenie do osiągnięcia następujących celów:
• przejrzystości w procesach planowania obronnego i finansowania sił zbrojnych,
• zapewnienie demokratycznego nadzoru nad siłami zbrojnymi;
• utrzymania zdolności i gotowości do wniesienia wkładu do operacji prowadzonych przez ONZ i KBWE;
• rozwijania współpracy wojskowej z NATO, polegającej na wspólnym planowaniu, szkoleniu i ćwiczeniach 

doskonalących zdolność do realizacji zadań w misjach pokojowych, akcjach ratowniczych oraz niesienia 
pomocy humanitarnej;

• w dalszym etapie, do lepszego przygotowania i dostosowania sił zbrojnych do współdziałania z siłami zbroj-
nymi państw członkowskich.2

Podpisanie tego dokumentu przez dane państwo rozpoczynało procedurę jego udziału w programie Partnerstwa dla 
Pokoju. Kolejnym krokiem było przedstawienie Dokumentu Prezentacyjnego, określającego zakres,  tempo i poziom 
udziału w przedsięwzięciach współpracy z NATO, których oczekuje partner. Przedsięwzięcia te realizowane były na 
wielu płaszczyznach, kierunkach, szczeblach, i obejmowały głównie: wspólne planowanie, szkolenia, ćwiczenia, wizy-

• 1  NATO Vademecum, Warszawa 1995
• 2	 	Por.	Polityka	zagraniczna	RP	1989-2002,	red.	R.	Kuźniar,	K.	Szczepanik,	Warszawa	2002
• E.	Latoszek,	M.	Proczek,	Organizacje	międzynarodowe	we	współczesnym	świecie,	Warszawa	2006
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ty, konferencje. Oprócz ćwiczeń w składzie międzynarodowym w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, prowadzo-
no ćwiczenia w duchu Partnerstwa dla Pokoju.

Pierwsze wspólne ćwiczenia w ramach Partnerstwa dla Pokoju odbyły się jesienią 1994 r. Jedno z nich (pod kryp-
tonimem „Cooperative Bridge – 94”) odbyło się na terenie Polski (na poligonie w Biedrusku) w dniach 12-16 wrze-
śnia. Brało w nim udział ok. 900 żołnierzy (oraz prawie 500 dziennikarzy) z Bułgarii, Czech, Danii, Holandii, Litwy, 
Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii  i Włoch. Celem ćwiczenia 
było przygotowanie wojsk do realizacji zadań w operacjach pokojowych ONZ i misjach humanitarnych. W skład sztabu 
ćwiczenia wchodzili oficerowie z Polski I Stanów Zjednoczonych, a kierowali nim: dowódca 1 DPanc (USA) – gen. mjr 
William G. Carter i szef sztabu ŚOW – gen. bryg. Zygmunt Sadowski. W uroczystym zakończeniu ćwiczenia uczestni-
czył Prezydent RP Lech Wałęsa3. 

W dniach  15-20  października  1995  r. w Hammelburgu, w Niemieckiej  Szkole  Piechoty,  odbyła  się  konferencja 
dotycząca działania w  terenie zabudowanym. Uczestniczyło w niej 12 oficerów, po dwóch przedstawicieli z Polski, 
Czech, Słowacji Bułgarii, Rumunii  i Słowenii). Z Polski brali udział: płk Cyra z WSO im. gen. J. BEMA oraz kpt. 
Piotr Tarnowski  z WSO  im. Stefana Czarneckiego. Główne zagadnienia  tej konferencji  to:  zapoznanie z  zadaniami 
i strukturą Szkoły Piechoty; omówienie problematyki prowadzenia walk w mieście z prezentacją fragmentów filmów 
walk w Stalingradzie i Monte Cassino; omówienie sposobu walki w terenie zabudowanym, na przykładzie ośrodków 
szkolenia Bonnland  i  Lehnin;  ćwiczenie  na mapach  z  udziałem  uczestników  konferencji  i  uzasadnienie  przez  nich 
przyjętego  rozwiązania; pokaz działania wzmocnionej kompanii piechoty w  terenie zabudowanym; pokaz obiektów 
służących do szkolenia wojsk, wykonujących zadania w ramach misji pokojowych ONZ. W przedostatnim dniu odbyła 
się wycieczka do miasta Wurzburg, natomiast w ostatnim półgodzinna dyskusja, podczas której przedstawiciele po-
szczególnych państw wyrażali swoje opinie dotyczące formy i treści przeprowadzonej konferencji. 

W dniach 29.09-11.10.1996 r. na terenie Danii odbyło się ćwiczenie „Baltic Circle 96” z udziałem wojsk lądowych, 
marynarki wojennej i lotnictwa, w którym brały udział kontyngenty z 9 państw: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Ło-
twy, Norwegii. Polski Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji. Polskę reprezentowało 4 oficerów (płk Józef Cyra, mjr 
Sławomir Dylewski, por. Mariusz Piotrowski, ppor. Piotr Maśloch) oraz 28 podchorążych, wszyscy z WSO im. gen. 
J. Bema. Ćwiczenie poprzedziły trzy konferencje: pierwsza, inicjująca ćwiczenie odbyła się 1 i 2 lutego, (brał w niej 
udział przedstawiciel Rosji), druga w czerwcu (obie na terenie Danii), trzecia 2-4 września w Estonii (Lohusalu k/Tal-
lina), którą otworzył minister obrony Estonii.

Uczestnicy konferencji w Estonii (Tallin), 3-4.09.1996r.
(w pierwszym rzędzie, pośrodku, autor artykułu)

• 3	 	Przegląd	Naukowo-Metodyczny.	Edukacja	dla	Bezpieczeństwa	nr	1	2009,	68-74

Partnerstwo dla pokoju...



5

Podczas konferencji ustalano i doprecyzowywano całość problematyki związanej z przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem ćwiczenia.

Ćwiczenie rozpoczęło się 30 października od utworzenia struktur ćwiczebnych plutonów i sekcji w składach mię-
dzynarodowych. W kolejnych dniach przeprowadzono szkolenie instruktażowe (w zakresie działania w składzie patroli, 
posterunków kontrolnych i obserwacyjnych), zawody użyteczno- bojowe. 5 i 6 października odbyły się wycieczki do 
Muzeum Wikingów, zamków w Kronborg i Helsingor, Kopenhagi. Główne zagadnienia ćwiczenia (działanie w ramach 
patroli i posterunków) realizowano od 7 do 10 października.

 Przebieg ćwiczenia obserwowali: królowa Danii Małgorzata II (7.10), dowódca SZ Danii, atache ćwiczących państw, 
przedstawiciele władz lokalnych (8.10), minister obrony Danii (9.10). Autor artykułu, jako dowódca komponentu lądo-
wego, uczestniczył 7 października w spotkaniu z królową Danii Małgorzatą II.

Autor artykułu podczas spotkania z Królową Danii Małgorzatą II

 
Podczas ćwiczenia bardzo dobrze spisywali się podchorążowie. Pełnili oni głównie funkcje dowódców plutonów 

i sekcji. Prezentowali wysoki stopień znajomości języka angielskiego, o czym świadczy wyznaczenie niektórych z nich 
do prezentowania Królowej Danii sytuacji w rejonie ćwiczenia.

St. kpr. pchor. Marcin Rutkowski objaśnia królowej Danii Małgorzacie II sytuację w rejonie ćwiczenia (z tyłu – plut. pchor. Tomasz Kacała)4

• 4	 	Wiarus,	dwutygodnik	POW	nr	23	(7004)	4.12.1996
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10 października odbyło się przyjęcie dla wszystkich uczestników ćwiczenia (Viking Party). 

Viking Party (płk Cyra podczas rozmowy z gen. Frandsenem, Dania)

Konferencja podsumowująca ćwiczenie odbyła się 11 i 12 listopada. Uczestniczyli w niej dowódcy poszczególnych 
komponentów państw biorących udział w ćwiczeniu.

W dniach od 24 maja do 6 czerwca 1997 roku odbyło się kolejne ćwiczenie w ramach Partnerstwa dla Pokoju, tym 
razem na terenie Norwegii. Brały w nim udział wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo z: Azerbejdżanu, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu. W skład komponentu lądowego z Polski wchodzili: płk Zdzi-
sław Goral zastępca dowódcy 2DZ oraz płk Cyra Józef, kpt. Piotr Maśloch i pluton podchorążych z WSO im. gen. J. 
Bema. System przygotowania do ćwiczenia oraz jego przebieg był zbliżony do ćwiczenia w Danii. Z uwagi na większą 
ilość państw uczestniczących w ćwiczeniu, rozmach ćwiczenia był znacznie większy.

 
Polski kontyngent podczas ceremonii otwarcia

Partnerstwo dla pokoju...
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W rejonie ćwiczenia

Od 30 czerwca do 7 lipca 1998 roku grupa polskich oficerów z różnych rodzajów wojsk brała udział w ćwiczeniach 
Piechoty Morskiej USA w Kalifornii, na pustyni Mojave. Artylerię  reprezentowali: płk  Józef Cyra oraz mjr Witold 
Heller (z dowództwa Korpusu z Bydgoszczy). Po przybyciu w rejon ćwiczeń, oficerowie zostali przydzieleni do odpo-
wiadających im rodzajów wojsk, gdzie zapoznano ze strukturą danego rodzaju wojsk, wyposażeniem, specyfiką dzia-
łania Piechoty Morskiej. Podczas ćwiczenia główną uwagę zwracano na współdziałanie różnych rodzajów wosk oraz 
koordynację wsparcia ogniowego artylerii, śmigłowców i lotnictwa z piechotą.

Na zbiórce dywizjonu

Od grudnia 1997 roku płk Józef Cyra, a od listopada 1998 roku również płk Witold Matczyński z WSO im. gen. J. 
Bema, a także płk Jan Przanowski z WAT, płk Ryszard Biernacik z AON, brali udział w Warsztatach Artyleryjskich oraz 
pracach Artyleryjskiej Grupy Roboczej w Kwaterze Głównej NATO W Brukseli. Prace w grupach trwały od dwóch do 
czterech dni, przy czym w dniu ostatnim uczestniczyli tylko delegaci z państw NATO.

Warsztaty Artyleryjskie poświęcone były standaryzacji. Zajmowano się głównie opracowywaniem, uzgadnianiem 
i przyjmowaniem wspólnych koncepcji, doktryn oraz kryteriów mających przyczynić się do osiągnięcia i utrzymania 
wysokiego poziomu kompatybilności, interoperacyjności, wymienności i powszechności. Spotkania w grupie odbywały 
się raz w roku. 

Partnerstwo dla pokoju...
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Artyleryjską Grupę Roboczą  ustanowiono w  celu  doskonalenia  ustaleń  standaryzacyjnych,  dotyczących  artylerii 
oraz procedur artyleryjskich, mających na celu podniesienie efektywności i zwiększenie skuteczności użycia dostęp-
nych sił i środków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, 
misji pokojowych i humanitarnych.

1.Warsztaty Artyleryjskie, Kwatera Główna NATO, Bruksela, 10-11.12.1997r.
(w drugim rzędzie w środku autor artykułu)

W zbliżaniu  z  państwami NATO ważną  rolę  odgrywała wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami  i  szkołami 
wojskowymi. W okresie tym WSO im. gen. J. Bema nawiązała bliższe kontakty z Uniwersytetem Bundeswehry w Mo-
nachium, Szkołą Artylerii w  Idar – Oberstein, Szkołą Artylerii Armii Duńskiej w Varde. W czasie wizyty delegacji 
WSO im. gen. J. Bema w Varde (21-24.09.1997 r.) obecny był także komendant Szkoły Artylerii Armii Belgijskiej oraz 
przedstawiciel Królewskiej Wojskowej Akademii z Kopenhagi.

Szkoła Artylerii Armii Duńskiej
(stoją od lewej w pierwszym rzędzie: por. Maśloch,

 płk Jorgensen Komendant Szkoły-Inspektor Artylerii Danii,
 płk Saeles komendant Szkoły Artylerii Belgii, płk Cyra)

Współpraca z uczelniami wojskowymi miała głównie na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia kadr 
wojskowych, zapoznanie z obowiązującymi procedurami użycia i dowodzenia oddziałami i pododdziałami artylerii na 
polu walki5.

• 5	 	Wyższa	Szkoła	Oficerska	im.	gen.	J.	Bema	w	osiąganiu	standardów	NATO,	Toruń	2002

Partnerstwo dla pokoju...



9

Pięcioletni okres Partnerstwa dla Pokoju, poprzedzający wstąpienie naszego kraju do NATO, obfitował w realizację 
bardzo wiele różnorodnych przedsięwzięć. Jak można zauważyć na podstawie opisanych wyżej ćwiczeń, konferencji, 
wizyt,  realizowane  one  były  zgodnie  z  założeniami,  jakie  nakreślono  podczas  spotkań  przywódców państw NATO 
inicjujących program Partnerstwo dla Pokoju. Z przebiegu ćwiczeń, spotkań, angażowanych sił i środków, wizyt przy-
wódców państw, ministrów obrony, wysokiej rangi dowódców oraz lokalnych władz wynika, że państwa NATO przy-
wiązywały niezwykle dużą wagę do zacieśnienia bliższej współpracy z państwami byłego bloku wschodniego.

12 marca 1999  roku w Independence Minister  spraw Zagranicznych prof. Bolesław Geremek, przekazał na  ręce 
Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright, akt przystąpienia Polski do NATO. Polska stała się członkiem Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego.

Partnerstwo dla pokoju...
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dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ
prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

GENEZA I ZADANIA ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOC-
NOATLANTYCKIEGO. FUNKCJONOWANIE SIŁ ZBROJNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NATO

Wprowadzenie

Organizacja  Traktatu  Północnoatlantyckiego  (North Atlantic  Treaty  Organization,  NATO)  od  chwili  powstania 
w 1949 r. wnosiła znaczący wkład w budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym czasie wykształciła w mia-
rę sprawne procedury funkcjonowania, zarówno w kontekście politycznym, jak i wojskowym. Dzięki temu nadal jest 
traktowana jako potężna siła odstraszania oraz ważne forum dialogu politycznego.

Stosunki transatlantyckie, podobnie jak w przeszłości, dotyczą całego kompleksu zagadnień związanych z zapew-
nieniem wzajemnej obrony państw członkowskich przed  różnymi zagrożeniami,  także o charakterze niemilitarnym. 
I chociaż relacje pomiędzy sojusznikami były różnorodne i złożone, często nie pozbawione różnicy zdań a nawet spo-
rów, nie zmienia to jednak faktu, że sojusz północnoatlantycki jest nadal traktowany jako zasadniczy system euroatlan-
tyckiego bezpieczeństwa zbiorowego. Jednakże nowe wyzwania i zagrożenia wynikające z turbulentnego środowiska 
bezpieczeństwa powodują ciągłą potrzebę dostosowania organizacji do istniejących uwarunkowań. 

Geopolityczne położenie Polski wpływa na to, że jako naród musimy szczególnie dbać o swoją niepodległość, suwe-
renność i integralność terytorialną. Z perspektywy minionych lat można stwierdzić, że obecnie najważniejszym filarem 
i  jednocześnie  gwarantem bezpieczeństwa militarnego naszego  państwa,  jest  obok własnego  potencjału  obronnego, 
członkostwo Polski w sojuszu północnoatlantyckim. 

Geneza i zadania NATO

Po  zakończeniu  II  wojny  światowej  stosunki  pomiędzy  państwami  wielkiej  zwycięskiej  koalicji  antyhitle-
rowskiej  zaczęły  się  gwałtownie  pogarszać.  Przyczyną  takiego  stanu  rzeczy  były  ekspansywne  działania  Związ-
ku  Radzieckiego,  który  od  1946  r.  stopniowo  zaczął  przekształcać  europejski  obszar  opanowany  przez  armię  ra-
dziecką  w  strefę  bezwzględnej  dominacji.  Rozpoczął  się  okres  eksportu  ideologii  socjalistycznej,  co  było  nie  do 
zaakceptowania  przez  USA  i  państwa  zachodnie.  Coraz  bardziej  wzrastało  prawdopodobieństwo  konfrontacji 
militarnej. Kontynent  europejski  został  podzielony  na  dwa  przeciwstawne  obozy  –  zachodni wolny  świat wspiera-
ny  przez  USA  oraz  blok  państw  socjalistycznych  zdominowany  przez  Związek  Radziecki.  Rozpoczął  się  okres 
tzw.  „zimnej  wojny”,  który  charakteryzował  się  wrogością  we  wzajemnych  stosunkach  politycznych  oraz  co-
raz większym wyścigiem  zbrojeń. W obliczu  groźby wybuchu  kolejnego  konfliktu  światowego,  4  kwietnia  1949  r. 
w  Waszyngtonie  państwa  zachodnie  podpisały  traktat  waszyngtoński  (północnoatlantycki)  na  mocy  którego  24 
sierpnia  1949  r.  powstała  Organizacja  Traktatu  Północnoatlantyckiego  –  pierwszy  powojenny  sojusz  wojskowy.  
W momencie utworzenia w skład NATO weszło 12 państw, w  tym USA  i Kanada, a  także 10 krajów europejskich 
(Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Włochy, Dania, Norwegia, Islandia). Skład ten 
w kolejnych latach uległ rozszerzeniu i obecnie wynosi 29 państw.

Organizacja od początku swego istnienia miała charakter polityczno-militarny. W przeszłości i obecnie najważniejsze 
zadanie sojuszu to zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim za pomocą środ-
ków politycznych, ale także militarnych, zgodnie z artykułem 5. traktatu waszyngtońskiego – najważniejszym z punktu 

Geneza i zadania organizacji traktatu...
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widzenia obronności. Stwierdzono w nim, że atak zbrojny z zewnątrz zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom 
członkowskim traktowany będzie jako atak przeciwko całej organizacji. NATO jest więc sojuszniczym systemem bez-
pieczeństwa zbiorowego, stawiającą sobie za cel obronę kolektywną swoich sygnatariuszy. Organizacja jest unikatową 
wspólnotą wyznającą te same wartości, takie jak: wolność, demokracja, praworządność, czy prawa człowieka. 

Na przestrzeni swojego funkcjonowania sojusz dostosowywał swoje zadania do istniejących uwarunkowań wyni-
kających ze zmiany sytuacji geopolitycznej czy pojawienia się nowych wyzwań i zagrożeń. Po rozpadzie bipolarnego 
porządku światowego na początku lat 90. NATO odgrywa rolę stabilizacyjną, poprzez zapobieganie powstawaniu i roz-
przestrzenianiu się konfliktów regionalnych. Z kolei po atakach terrorystycznych w 2001 r. sojusz skupił się na przeciw-
działaniu międzynarodowemu terroryzmowi czy proliferacji broni masowego rażenia.

Współczesne cele i zadania NATO zostały określone w Nowej koncepcji strategicznej NATO przyjętej na szczycie 
w Lizbonie w 2010 r. Obok obrony zbiorowej, zaliczono do nich zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo koopera-
tywne osiągane poprzez partnerstwo z innymi państwami i organizacjami, a także utrzymanie zasady „otwartych drzwi” 
do członkostwa dla krajów spełniających standardy organizacji.

Nowe zagrożenia o charakterze niemilitarnym powodują obecnie potrzebę przekształcenia polityczno-wojskowego 
charakteru organizacji w szerokie forum dialogu i aktywnej współpracy różnych podmiotów w kwestiach dotyczących 
globalnych spraw bezpieczeństwa. Jest to klucz do rozwiązywania problemów globalnych dzięki zespolonym wysiłkom 
wspólnoty międzynarodowej.

Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w NATO

Po upadku ZSRR i Układu Warszawskiego w 1991 r. Polska wkroczyła na drogę transformacji ustrojowej i mogła 
wreszcie samodzielnie decydować o swoich sprawach. Jednym z najważniejszych zadań polityki zagranicznej III Rze-
czypospolitej była  integracja z zachodnioeuropejską cywilizacją, w  tym przede wszystkim członkowstwo w NATO. 
Jednakże droga do NATO nie była ani prosta ani taka łatwa, jak to się wydaje z perspektywy czasu. Występowało wiele 
przeszkód, takich jak np. obecność wojsk byłego ZSRR w Polsce, sprzeciw Federacji Rosyjskiej wobec rozszerzenia 
NATO czy niechęć polityków USA  i  innych państw zachodnich do przyjmowania nowych członków w skład  soju-
szu. Bariery te zostały wyeliminowane dzięki intensywnej działalności naszych polityków, przy wsparciu organizacji 
polonijnych  i niektórych polityków amerykańskich,  takich  jak np. Zbigniew Brzeziński czy ówczesna amerykańska 
sekretarz stanu Madeleine Albright. Argumentem przemawiającym za przyjęciem Polski do sojuszu był fakt, że nasze 
państwo dokonało ogromnych przeobrażeń we wszystkich dziedzinach życia wdrażając program reform politycznych, 
wojskowych i gospodarczych, zgodnych ze standardami obowiązującymi w NATO. 

12 marca 1999 r. (w roku jubileuszu 50 rocznicy powstania NATO) w miejscowości Independence na przedmieściu 
Kansas City minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu podpisany i ra-
tyfikowany akt przystąpienia Polski do sojuszu. Formalnie zakończyło to procedurę akcesji. Od tego momentu staliśmy 
się pełnoprawnych członkiem NATO, którego obowiązują gwarancje militarne takie same jak pozostałych członków. 

Z perspektywy 20 lat możemy stwierdzić, że nasze członkowstwo w organizacji należy ocenić pozytywnie. Dołączy-
liśmy do najsilniejszego i najskuteczniejszego sojuszu wojskowego na świecie, stając się członkiem wielkiej rodziny 
państw euroatlantyckich wyznających te same wartości. Gwarantem obrony tych wartości jest ponad 3 mln armia so-
jusznicza, dobrze wyszkolona i wyposażona w najnowsze zdobycze techniki. Jej potęga opiera się o potencjał konwen-
cjonalny wszystkich członków, oraz o arsenał nuklearny USA.

Polska bierze pełnoprawny udział w procesach decyzyjnych i współkształtowaniu polityki NATO zgodnie z naszy-
mi interesami narodowymi. Umocniła przez to swoją pozycję na arenie międzynarodowej i znacznie zwiększyła swój 
narodowy potencjał w dziedzinie bezpieczeństwa. Przez 20 lat współpracy nasz kraj udowodnił, że jest nie tylko be-
neficjentem bezpieczeństwa, ale także aktywnie uczestniczy w jego kreowaniu, wnosząc wymierny i poważny wkład.

Geneza i zadania organizacji traktatu...
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W ostatnim okresie nastąpiło także znaczne wzmocnienie tzw. wschodniej flanki, o co zabiegał nie tylko nasz kraj, 
ale  także  inne  państwa  graniczące  z Rosją.  Istotna  zmiana  architektury  bezpieczeństwa  państw Europy  Środkowo-
-Wschodniej nastąpiła po szczycie NATO w Warszawie w lipcu 2016 r., który był wyrazem wzrastającej pozycji Pol-
ski w organizacji. Podczas obrad kierownictwo NATO przyjęło nową koncepcję wzmocnionej Wysuniętej Obecności 
NATO  (enhanced Forward Presence,  eFP). Zakłada ona wsparcie  obrony państw flankowych poprzez  rozmieszcze-
nie czterech batalionowych grup bojowych - po jednej w Polsce, na Litwie, w Estonii i na Łotwie. Grupy mają cha-
rakter  ogólnowojskowy,  są  samodzielne,  liczą  po  około  1000  żołnierzy  z  różnych państw  członkowskich  i  działają  
w systemie rotacyjnym pełniąc służbę przez 9 miesięcy. 

Trzon batalionowej grupy bojowej rozmieszczonej na terenie Polski tworzą żołnierze amerykańscy. Grupa kwateruje 
w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Znajduje się zatem na przedpolu, tzw. przesmyku suwal-
skim, w odległości około 85 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. 

Dzięki dyslokacji natowskich grup bojowych w Polsce i w państwach nadbałtyckich stworzony został swego rodzaju 
system wczesnego ostrzegania, który w razie potrzeby będzie skutkował szybką reakcją ze strony sojuszu. 

W odpowiedzi na tzw. kryzys ukraiński także amerykanie postanowili zwiększyć swoją obecność wojskową na Sta-
rym Kontynencie, aby nie dopuścić do jego dalszej destabilizacji. W ramach tzw. Amerykańskiej Inicjatywy Wzmocnie-
nia Europy (European Reassurance Initiative, ERI) USA przystąpiły do podniesienia poziomu bezpieczeństwa regionu, 
w tym szczególnie Polski i innych państw Europy Wschodniej, poprzez rozmieszczenie dodatkowych kontyngentów 
wojsk  amerykańskich. Podczas  operacji  „Atlantic Resolve”,  na  początku 2017  r.  amerykanie  przerzucili  ze Stanów 
Zjednoczonych w sumie ponad 4  tys.  żołnierzy  tzw. pancernej brygadowej grupy bojowej  (Armored Brigade Com-
bat Team, ABCT) oraz 2400 jednostek sprzętu, w tym także sprzętu ciężkiego. Brygadowe grupy bojowe są tworzo-
ne na bazie elitarnych jednostek armii USA i pełnią one dyżury bojowe rotacyjnie przez okres 9 miesięcy. W lutym 
2019 r. służbę objęła czwarta zmiana. Obecnie na terenie Europy Wschodniej w gotowości do działań przebywa ponad  
6 tys. żołnierzy amerykańskich, z czego około. 4,5 tys. znajduje się w Polsce. 

Przedstawione inicjatywy są przykładem, że NATO wróciło do swojej tradycyjnej, pierwotnej roli, jaką jest obrona 
zbiorowa państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami zapisanymi w art. 5 traktatu waszyngtońskiego. 

Akcesja Polski do NATO spowodowała, że organizacja ta odegrała rolę stymulatora przemian w polskim wojsku, 
ukierunkowanych na zwiększenie potencjału militarnego i zdolności operacyjnych oraz dostosowanie do standardów 
NATO. Zmiany dotyczyły praktycznie wszystkich obszarów działalności sił zbrojnych. Wprowadzona została cywilna 
i demokratyczna kontrola nad armią, a wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rozpoczęto stopniowe skraca-
nie okresu zasadniczej służby wojskowej, aż do jej zawieszenia w 2009 r. i rozpoczęcia procesu pełnej profesjonalizacji. 

Podjęto wysiłki w kierunku osiągnięcia kompatybilności i interoperacyjności przez nasze siły zbrojne, co było wa-
runkiem niezbędnym do  prowadzenia wspólnych  operacji  sojuszniczych  z wojskami  innych  państw  członkowskich 
NATO. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu nowych doktryn, regulaminów, metodyk czy programów szkolenia 
zgodnych z dokumentami standaryzacyjnymi NATO, tzw. stanagami. Ustawicznie doskonalono żołnierzy w aspekcie 
nie  tylko znajomości  języka angielskiego, ale  także sojuszniczych procedur dowodzenia  i działania. Wielu oficerów 
i podoficerów ukończyło różne formy szkolenia poza granicami kraju. 

Okazją do wymiany poglądów i doskonalenia procedur dowodzenia oraz współdziałania były liczne wspólne ćwi-
czenia prowadzone na terenie Polski oraz innych państw. Stanowiły one także czynnik zbliżenia pomiędzy żołnierzami 
różnych armii oraz przełamania stereotypów. 

Wielu polskich żołnierzy pełniło  i  nadal pełni  służbę w  różnych elementach  struktury dowodzenia  sojuszu poza 
granicami kraju. Obecnie w wielonarodowych sztabach i instytucjach wojskowych Polacy obsadzają ponad 400 stano-
wisk, w tym także stanowiska generalskie. Jest to wyraz uznania dla wkładu naszego państwa we wszystkie dziedziny 
działalności NATO, ale także ważny czynnik, który wpływa na podnoszenie kwalifikacji dowódczych i sztabowych, 
szczególnie oficerów.
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Najtrudniejszym i najbardziej długotrwałym elementem transformacji naszych sił zbrojnych był i jest nadal proces 
modernizacji technicznej sprzętu bojowego. Sukcesywne wyposażanie armii w nowoczesne zdobycze techniki wpływa 
na zwiększenie potencjału bojowego i poprawę jej zdolności operacyjnych. Wciąż jednak pozostają obszary, które wy-
magają szczególnej uwagi i dalszych działań modernizacyjnych. 

Jednakże nasze członkostwo w NATO wiąże się nie tylko z wymiernymi korzyściami, ale również koniecznością 
wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Polska była i nadal jest zaangażowana w wiele operacji prowadzonych przez 
NATO. Dotychczas polski żołnierz uczestniczył w 13 operacjach sojuszu, w tym w tych największych – w Iraku i Afga-
nistanie. Koszty naszego udziału są niestety bardzo wysokie i bolesne. W tych dwóch państwach zginęło bowiem 65 
żołnierzy, a rannych zostało około 750. Trzeba jednak stwierdzić, że dzięki udziałowi w misjach wielu żołnierzy dyspo-
nuje doświadczeniem bojowym. Ich wyszkolenie i zaangażowanie było wielokrotnie wysoko oceniane przez naszych 
sprzymierzeńców. Przekonało ich, że jesteśmy sojusznikiem wiarygodnym, na którym można zawsze polegać. 

 Reasumując, w wyniku przeobrażeń dokonanych w siłach zbrojnych po wstąpieniu do NATO obecnie dysponujemy 
armią niewielką, bo 100 tys., ale głęboko odmienioną kadrowo, doktrynalnie i sprzętowo. Jest ona w pełni zawodowa, 
wyszkolona według zasad natowskich, bardziej mobilna i lepiej wyposażona. Polscy żołnierze są przygotowani do obro-
ny integralności i niepodległości naszego państwa, do wspólnych sojuszniczych działań w ramach obrony zbiorowej, ale 
także do operacji kryzysowych prowadzonych spoza art. 5. traktatu waszyngtońskiego. 

Podsumowanie 

W swojej bogatej historii naród polski zapisał piękną kartę walk o wolność i niepodległość własnego państwa, ale 
także innych krajów. Pod hasłem „Za naszą i waszą wolność” polski żołnierz bronił wolności i niepodległości naszych 
dzisiejszych sojuszników,  takich  jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Dlatego w obliczu obecnego 
niestabilnego i turbulentnego środowiska bezpieczeństwa wierzymy, że w razie zagrożenia możemy liczyć na wsparcie 
naszych sprzymierzeńców z najpotężniejszego obecnie sojuszu obronnego. Sojusz musi jednak nadal umacniać swoją 
potęgę, bo silny sojusz to także bezpieczna Polska. 

Geneza i zadania organizacji traktatu...
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PRZELICZANIE I TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH PO-
MIĘDZY UKŁADAMI ODNIESIENIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane przeliczaniem i transformacją współrzędnych w od-
wzorowaniach  kartograficznych.  Zamieszczono  gotowe wzory  i  algorytmy  służące  do  realizacji  zadań  związanych 
z przeliczaniem i transformacją współrzędnych. Objaśniono również podstawowe pojęcia używane w geodezji i karto-
grafii.

Conversion and transformation of coordinates between re-
ference systems

Abstract. In the paper the issues concerning conversion and transformation of coordinates in map projections were 
presented. The formulae and the algorithms for carrying out the tasks connected with the conversion and the transforma-
tion of coordinates were quoted. The basic terms used in geodesy and cartography were also explained.

1. Wstęp

W czasie, gdy Polska wchodziła do struktur Układu Warszawskiego powszechnie stosowano mapy w układzie od-
niesienia 1942 (rok przyjęcia w ZSRR elipsoidy Krasowskiego do wszystkich odwzorowań kartograficznych). Były 
one bazą do dokumentowania ćwiczeń taktycznych, badań poligonowych, planowania operacji wojskowych i wszędzie 
tam, gdzie potrzebne były współrzędne punktów terenowych. Obecnie stosowane są mapy w układzie UTM (Universal 
Transverse Mercator), a w Polsce często spotykane są mapy w układzie 1992 (lokalny dla Polski układ odniesienia dla 
map topograficznych w skali 1:10 000 i mniejszych w systemie GRS 80.). Ponadto odbiorniki GPS (Global Positioning 
System) dostarczają współrzędne w układzie UTM lub współrzędne geodezyjne w elipsoidzie WGS-84 (World Geode-
tic System opracowany w 1984r., w którym parametry elipsoidy są identyczne z parametrami elipsoidy GRS-80) zwanej 
też GRS-80 (Geodetic Reference System 1980). Wobec tego, że w wojsku stosowane są jeszcze mapy odwzorowane 
w różnych układach odniesienia oraz na wyposażeniu znajdują się systemy nawigacji w tym GPS, zachodzi potrzeba 
przeliczania współrzędnych pomiędzy różnymi układami odniesienia. Zadanie to nie jest skomplikowane, szczególnie 
gdy w tym celu zastosujemy komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Aby napisać takie oprogramowanie wystar-
czy znać potrzebne wzory i algorytmy, które zawarte są w niniejszym artykule. 

2. Podstawowe pojęcia

Geoida - bryła, której powierzchnia w każdym miejscu jest prostopadła do pionu wyznaczonego przez siłę ciężkości 
(rys.2.1). Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której potencjał siły ciężkości Ziemi jest stały, równy potencjałowi 
siły ciężkości na średnim poziomie mórz otwartych i przedłużoną umownie pod powierzchnią lądów. Ponieważ zawiera 
ona lustro wody w morzach i oceanach dodatkowo określana jest jako Geoida Zerowa. Jako powierzchnia ekwipoten-
cjalna, geoida w każdym swym punkcie jest prostopadła do kierunku siły ciężkości (pionu). Ponieważ 78% powierzchni 
naszej planety stanowią oceany, dlatego najbardziej reprezentatywne przybliżenie figury Ziemi stanowi geoida. Jednak 
pod  lądami przebieg geoidy  jest  skomplikowany ze względu na bardzo urozmaicony  rozkład przestrzenny gęstości, 

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...



15

głownie w przypowierzchniowych warstwach skorupy ziemskiej. Henri Poincare (1854-1912) wykazał, że jest niemoż-
liwe wyrażenie w sposób ścisły równania geoidy na obszarze lądów i oceanów jedną funkcją analityczną.

Rys. 2.1. Geoida

Odwzorowanie kartograficzne jest to sposób przedstawiania powierzchni kuli ziemskiej na mapie. Polega na tym, 
że każdemu punktowi na mapie odpowiada określony punkt na poziomej powierzchni Ziemi. Odwzorowanie wykonuje 
się na bazie siatki kartograficznej, czyli układzie południków i równoleżników przedstawionych na mapie. Siatka ta jest 
obrazem siatki geograficznej, czyli rzeczywistego układu południków i równoleżników na kuli ziemskiej.

Współrzędne geodezyjne (elipsoidalne) i kartezjańskie centryczne.
Dla  celów  odwzorowań  kartograficznych  jako  przybliżenie  bryły Ziemi  przyjęto  elipsoidę  obrotową,  utworzoną 

przez obrót elipsy wokół małej półosi b elipsy (rys. 2.2). Położenie każdego punktu jest jednoznacznie opisywane za 
pomocą współrzędnych geodezyjnych (elipsoidalnych) BLH lub współrzędnych kartezjańskich centrycznych XYZ (rys. 
2.2). 

Rys. 2.2. Współrzędne geodezyjne (elipsoidalne) BLH i kartezjańskie centryczne XYZ

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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Gdzie:
• początek kartezjańskiego układu współrzędnych OXYZ znajduje się w środku elipsoidy, a oś OX leży w płaszczyź-
nie równika (OXY) i przecina południk zerowy (Greenwich);

• L - długość geodezyjna (skierowany kąt pomiędzy płaszczyzną OXZ i pionową płaszczyzną zawierającą punkt P);
• B - szerokość geodezyjna (skierowany kąt pomiędzy płaszczyzną OXY i prostą prostopadłą do powierzchni elipso-
idy i zawierającą punkt P);

• H - wysokość geodezyjna (odległość punktu P od powierzchni elipsoidy; dodatnia, gdy punkt leży nad powierzch-
nią, a ujemna w przeciwnym wypadku);

1. Ocean, 2. Elipsoida, 3. Pion lokalny, 4. Kontynent, 5. Geoida
Rys. 2.3.Wzajemne położenie powierzchni Ziemi, elipsoidy i geoidy

Powierzchnie geoidy, elipsoidy i Ziemi
W związku z tym, że powierzchnie Ziemi i geoidy są nieregularne, wzajemne położenie powierzchni geoidy, Ziemi 

i elipsoidy w różnych obszarach zmienia się (rys. 2.3).
Przeliczanie polega obliczeniach prowadzących do wyznaczenia współrzędnych geodezyjnych lub kartezjańskich 

centrycznych punktu w danej elipsoidzie na podstawie współrzędnych geodezyjnych lub kartezjańskich centrycznych 
tego punktu wyznaczonych w innej elipsoidzie. W historii odwzorowań przyjmowano różne elipsoidy i wykonywano na 
ich bazie odwzorowania tworząc mapy, co doprowadziło do tego, że ten sam punkt był opisywany różnymi współrzęd-
nymi. W celu poprawnego zlokalizowania punktu często potrzebne jest wykonanie przeliczenia pomiędzy elipsoidami.

B
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Transformacja  polega  na wyznaczeniu współrzędnych  kartezjańskich  centrycznych XYZ  punktu  na  podstawie 
współrzędnych geodezyjnych BLH w określonej elipsoidzie. Przejście w przeciwną stronę nazywamy transformacją 
odwrotną.

Układ odniesienia to zbiór punktów na powierzchni Ziemi, w których wykonano precyzyjne pomiary geodezyjne 
(tzw. osnowa geodezyjna) i elipsoida będąca przybliżeniem kształtu Ziemi związana z tymi punktami.

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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3. Wybrane układy współrzędnych stosowane w Polsce

W Polsce prawie wszystkie mapy są wykonane na bazie elipsoidy Krasowskiego lub elipsoidy GRS-80 (WGS-84). 
Środki  tych elipsoid są względem siebie przesunięte, układy kartezjańskie obrócone wokół wszystkich osi (rys. 3.1, 
tabela 3.1). Ponadto długości półosi tych elipsoid są różne (tabela 3.1). Wynikiem tego jest to, że określony punkt na 
Ziemi ma różne współrzędne kartezjańskie na mapie, w zależności od elipsoidy odniesienia.

Rys. 3.1. Ilustracja wzajemnego położenia układów kartezjańskich w elipsoidach Krasowskiego i GRS-80 (WGS-84).

Tabela 3.1.
Parametry	elipsoid	stosowanych	w	odwzorowaniach	w	Polsce

Parametr Elipsoida	Krasowskiego Elipsoida	GRS-80	(WGS-84)

duża	półoś	a 6378245m 6378137m

mała	półoś	b 6356863.01877m 6356752.31414m

Przesunięcia	elipsoidy	GRS-80	w	ukła-
dzie	elipsoidy	Krasowskiego

ΔX	=	-33.4297m,	ΔY	=	146.5746m,	ΔZ	=	76.2865m

Obroty	układu	kartezjańskiego	elipso-
idy	GRS-80	wokół	poszczególnych	osi

ex	=	-1.7388854e-6	[rad]	=	-0.35867’’,
ey	=	-0.2561460e-6	[rad]	=	-0.05283’’
ez	=	4.0896031e-6	[rad]	=	0.84354’’

Aby  jednoznacznie  zlokalizować  punkt  na mapie  na  podstawie  znanych współrzędnych w  określonym układzie 
odniesienia często trzeba wykonać przeliczenie i transformację do innego układu odniesienia. Na rys.3.2 pokazano do-
stępne przeliczenia i transformacje pomiędzy różnymi układami współrzędnych stosowanymi w Polsce. 
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Rys. 3.2. Układy odniesienia (elipsoidy), odwzorowania i układy współrzędnych na mapach stosowane w Polsce

W Polsce stosowane są mapy wykonane w różnych odwzorowaniach dla elipsoid odniesienia GRS-80 i Krasow-
skiego. Układy odniesienia 1965, 1992 i 2000 widoczne na rys. 3.2 stosowane są tylko w Polsce dla map o małej skali 
używanych w zastosowaniach cywilnych. Dla wojska mają drugorzędne znaczenie.

Rys. 3.3. Odwzorowania walcowe poprzeczne Mercatora

Najpopularniejszymi odwzorowaniami są odwzorowania Gausa-Krügera i Mercatora. Oba te odwzorowania oparte 
są o  te same zasady matematyczne, a  różnica współrzędnych wynika z  różnych współczynników skali. Dla potrzeb 
odwzorowania powierzchnię elipsoidy podzielono na 60 sześciostopniowych stref wzdłuż równika. Każda z tych stref 
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jest odwzorowana na płaszczyznę metodą Mercatora (rys. 3.3) lub Gausa-Krügera. Różnica tych metod polega na tym, 
że w metodzie Gausa-Krügera walec jest styczny do elipsoidy.

Rys. 3.4. Układ współrzędnych w strefie.

W każdej strefie określono prostokątny układ współrzędnych OXY (O North East), w którym:
• oś OX (ON) stanowi południk środkowy (osiowy) strefy,
• oś OY (OE) stanowi równik,
początek układu ma współrzędne (X,Y) = (N,E) = (0km,500km).Wobec powyższego dowolny punkt na kuli ziem-

skiej ma różne współrzędne geodezyjne dla różnych elipsoid odniesienia oraz różne współrzędne na mapie dla różnych 
elipsoid odniesienia lub (i) różnych odwzorowań.

4. GPS a lokalne układy współrzędnych

Obecnie na całym świecie powszechnie stosuje się systemy nawigacji korzystające z danych GPS (Global Positio-
ning System). Odbiorniki GPS  dostarczają współrzędne  geodezyjne,  prostokątne  (kartograficzne) w  układzie UTM 
i prostokątne w wojskowej siatce odniesienia MGRS (Military Grid Reference System) dla elipsoidy GRS-80 (WGS-
84). Możliwe jest więc zobrazowanie pozycji tylko na mapach w układzie UTM. W praktyce bardzo często dysponu-
jemy mapami wykonanymi w innych układach współrzędnych, a potrzebujemy nanieść na nich pozycję wskazywaną 
przez odbiornik GPS. Zdarza się, że dysponujemy współrzędnymi punktów geodezyjnych (wieże obserwacyjne, sta-
nowiska pomiarowe, itp.) w określonym układzie współrzędnych i potrzebujemy z nich skorzystać w innym układzie 
współrzędnych. Takie przypadki mają miejsce wobec powszechnie stosowanych do niedawna map w układzie 1942, 
a obecnie popularne są mapy w układzie 1992 i UTM. Problemy te są bardzo łatwo rozwiązywalne poprzez odpowied-
nie przeliczenia matematyczne z zastosowaniem nawet najprostszych komputerów.

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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5. Przeliczanie i transformacja współrzędnych

Rys. 5.1. Schemat przeliczeń i transformacji współrzędnych.

Na  rys.  5.1  przedstawiono możliwe przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami  odniesienia  i  transformacje 
współrzędnych w ramach  jednego układu odniesienia. Odwzorowanie  jest  szczególnym przypadkiem  transformacji. 
W dalszej części przedstawię algorytmy przeliczeń i transformacji.

5.1. Transformacja (B,L,H) --> (X,Y,Z)

Transformację współrzędnych geodezyjnych (B,L,H) na współrzędne kartezjańskie centryczne realizuje się wg wzo-
rów:

X = (RN + H) * cos(B) * cos(L)
Y = (RN + H) * cos(B) *× sin(L)  (5.1.1)
Z = (RN + H) * sin(B) - q
gdzie:
RN - jest długością odcinka normalnej, mierzoną od punktu Po (rzut punktu P na powierzchnię elipsoidy) do punktu S 

przecięcia z osią obrotu elipsoidy - jest to zarazem promień krzywizny przekroju poprzecznego (pierwszego wertykału) 
elipsoidy w punkcie Po (dla szerokości B), wyrażający się wzorem: 

 (5.1.2)

gdzie:
a - duża półoś elipsoidy,
e2 - pierwszy mimośród elipsoidy wyrażający się wzorem:

, (5.1.3)

gdzie:
b - mała półoś elipsoidy,
q -  pionowe przesunięcie środka krzywizny przekroju poprzecznego względem środka elipsoidy wyraża się wzo-

rem:
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q = R
N 
* e2 * sin(B) (5.1.4)

5.2. Transformacja odwrotna (X,Y,Z) --> (B,L,H)

Aby dokonać transformacji odwrotnej należałoby odwrócić zależności (5.1.1), wyznaczając z nich B, L i H w oparciu 
o X,Y,Z. Mając na uwadze to, że w definicji promienia RN oraz w wielkości q kryje się również szerokość B, odwrócenie 
formuł (5.1.1) nie jest proste. Dlatego posługujemy się metodami kolejnych przybliżeń. Jedna z prostych metod polega 
na wykorzystaniu następującej zależności, którą można otrzymać z (5.1.1):

 (5.2.1)

gdzie:
r - odległość punktu P od osi obrotu elipsoidy. 
Ponieważ wielkość q jest istotną funkcją B, formułę (5.2.1) używa się do tworzenia kolejnych przybliżeń Bo, B1, B2, 

... niewiadomej B (stosownie do tego parametr q jako funkcja B przyjmuje wartości kolejnych przybliżeń qo, q1, q2, ...).
Algorytm: (X,Y,Z) --> B:

Krok 0: przyjmujemy q = qo = 0 i obliczamy B wg wzoru (5.2.1) notując je jako Bo (przybliżenie początkowe).
Krok 1: obliczamy przybliżoną wartość q1 zgodnie ze wzorami (5.1.2 i 5.1.4) jako funkcję Bo, a następnie nowe przy-
bliżenie B1 szerokości B według wzoru (5.2.1).
Krok 2: obliczamy przybliżenie q2 zgodnie z wzorem (5.1.2 i 5.1.4) jako funkcję B = B1, a następnie aktualne przybli-
żenie B2 szerokości B według wzoru (5.2.1).
itd. 

Proces zatrzymujemy, jeśli różnica kolejnych przybliżeń jest mniejsza niż założony dopuszczalny błąd numeryczny 
wyznaczenia B. Zwykle konieczną dokładność otrzymuje się po kilku krokach. 

Obliczenie brakujących współrzędnych L, H nie przedstawia już trudności:
L = arccos (X/r ) = arcsin (Y/r),   (5.2.2)
Jeżeli Δz < 0 lub Δr < 0, to

22 zrH D+D-= , a w przeciwnym wypadku

22 zrH D+D= ,    (5.2.3)
przy czym przyrosty Dr, Dz obliczamy ze wzorów:
Dr = r - RN * cos (B), 
Dz = Z - RN * (1-e2) * sin(B).

5.3. Transformacja (odwzorowanie) Gausa-Krügera (B,L) --> 
(x,y)

Metodę odwzorowania opracował Gauss w 1820r., którą w 1912r. udoskonalił Krüger przystosowując wzory do 
praktycznych obliczeń. Metoda pod nazwą Gasusa-Krügera jest powszechnie stosowana do dziś. 

Współrzędne prostokątne (x,y) na mapie oblicza się korzystając z wzorów:

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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  (5.3.1)
gdzie:
s(B) -  długość łuku południka,
F = x + iy,
l = L - L0, a L0 - długość geodezyjna południka środkowego,
q - szerokość geodezyjna izometryczna powierzchni elipsoidy:

 
 (5.3.2)

gdzie:
e - mimośród elipsoidy,
M - przekrój południkowy (podłużny),

 (5.3.3)

a - duża półoś elipsoidy,
N - przekrój pierwszego wertykału (poprzeczny),

 
 (5.3.4)

  (5.3.5)
gdzie:

  (5.3.6)

 (5.3.7)
Poszukiwanie wartości współrzędnych (x,y) Gausa-Krügera ze związków (5.3.1) sprowadza się do obliczenia po-

chodnych:

 (5.3.8)

gdzie:

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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t = tg B,

 (5.3.9)

 (5.3.10)
k = 0, 1, 2,…,n, r = 0, 1, 2,…,n-1,
oraz:

.

5.4. Transformacja odwrotna Gausa-Krügera (x,y) --> (B,L)

Obliczenie współrzędnych geodezyjnych  (B,L)  tą metodą na podstawie  lokalnych współrzędnych prostokątnych 
w strefie (x,y) jest możliwe tylko wtedy, gdy odwzorowanie było wykonane metodą Gausa-Krügera.

 (5.4.1)
gdzie:

  (5.4.2)

    (5.4.3)
n oznacza trzecie spłaszczenie elipsoidy i wyraża się wzorem:

ba
ban

+
-

=

Współrzędne azymutalne h i a otrzymujemy ze związków:
a = x,

, gdzie e jest liczbą Nepera (e = 2,7182…)

sin j = cos h sin a,

,

Przeliczanie i transformacja współrzędnych...
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Długość geodezyjną obliczamy ze wzoru:
L = L0 + l;
Szerokość geodezyjną B uzyskuje się z szeregu:

gdzie:

 (5.4.4)

5.5. Przeliczanie kartezjańskich centrycznych (Xg,YG,ZG) 
elipsoidy WGS-84 na współrzędne kartezjańskie centryczne 
(XK,YK,ZK) elipsoidy Krasowskiego

Elipsoidy WGS-84 i Krasowskiego są względem siebie przesunięte i obrócone dlatego w celu obliczenia współrzęd-
nych kartezjańskich centrycznych w elipsoidzie Krasowskiego na podstawie współrzędnych kartezjańskich centrycz-
nych w elipsoidzie WGS-84 stosuje się przekształcenie:
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6E0.8407712516E1.738886826E0.25614618
6E1.738887876E0.8407629216E4.08960650
6E0.256139076E4.089606946E0.840764401

5.6. Przeliczanie kartezjańskich centrycznych (XK,YK,ZK) 
elipsoidy Krasowskiego na współrzędne kartezjańskie cen-
tryczne (Xg,YG,ZG) elipsoidy WGS-84

Z tych samych powodów, co w punkcie 5.5 stosuje się przekształcenie:
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6E3630.8407716E4941.738886E38640.2561
6E3891.738886E81960.840716E074.089600
6E45750.25616E599624.0896E80480.84071

6. Wnioski

W NATO obowiązującymi systemami współrzędnych są: UTM, MGRS i geodezyjne w elipsoidzie WGS-84 (GRS-
80). Wobec tego, że w Wojsku Polskim pozostała po Układzie Warszawskim dokumentacja kartograficzna wykonana 
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jest w systemie 1942, nadal stosowane są mapy wykonane w systemach UTM i 1942 oraz powszechnie używane się 
systemy nawigacji, przeliczanie i transformacja współrzędnych jest nieunikniona. oraz powszechnego używania syste-
mów nawigacji

Wyżej przedstawione wzory i algorytmy umożliwiają przeliczanie i transformacje współrzędnych pomiędzy:
• elipsoidami WGS-84 (GRS-80) i Krasowskiego,
• układami współrzędnych: UTM, 1992 i 1942,
• współrzędnymi geodezyjnymi (elipsoidalnymi) i układami współrzędnych: UTM, 1992 i 1942.
Obliczenia ręczne mogą być uciążliwe ale po napisaniu odpowiedniego oprogramowania, proces ten staje się bardzo 

prosty. Autor tego artykułu oferuje udostępnienie takiego oprogramowania.
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20 lat Polski w NATO
12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do NATO. 

W 2019 roku obchodzona jest 20. rocznica członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Wieloletnie starania dyplomatyczne Polski, jak również reformy przeprowadzone w sferze obronności zaowocowa-

ły przyjęciem Polski w poczet krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 roku w mieście 
Independence w Stanach Zjednoczonych minister  spraw zagranicznych RP przekazał amerykańskiej  sekretarz  stanu 
dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego.

Dwadzieścia lat obecności Polski w NATO oznaczało dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby i dyna-
micznego rozwoju. Wojsko Polskie było aktywne w tworzeniu struktur bezpieczeństwa NATO i uczestniczyło w wielu 
misjach wojskowych poza granicami kraju.

Wejście do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego wydatnie poprawiło bezpieczeństwo Polski. W 20. rocznicę ak-
cesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bez wątpienia można stwierdzić, że nasz kraj zbudował silną pozycję w NATO. 
Przeznaczając na siły zbrojne 2 procent PKB oraz ponad 20 procent budżetu obronnego na modernizację armii, Polska 
jest jednym z liderów Sojuszu. Zgodnie ze znowelizowaną w 2017 roku ustawą o modernizacji i finansowaniu sił zbroj-
nych RP, wydatki na obronność mają wzrosnąć do 2,5 procent PKB w roku 2030.

Przez 20 lat Polski w NATO zmieniły się również Siły Zbrojne i sposób ich postrzegania przez społeczeństwo. Armię 
nie tylko uzawodowiono, ale również zmodernizowano i dostosowano do standardów NATO. Wojsko Polskie dysponu-
je potencjałem i zdolnościami przewyższającymi te z którymi zaczynano starania o przyjęcie do Sojuszu. Stary sprzęt 
poradziecki zastępowany jest nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę możliwości i potrzeb dużego europejskiego pań-
stwa. Konsekwentnie wzmacniany jest potencjał Sił Zbrojnych. Żołnierze to doskonale przygotowani profesjonaliści, 
świadomi swoich możliwości i roli jaką pełnią w służbie Ojczyźnie.

Systematycznie wzrasta pozycja, jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to największy w historii szczyt NATO 
zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku, na którym podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu posta-
nowienia o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, w tym m.in. o ustanowieniu wysuniętej obecności wojskowej (en-
hanced Forward Presence). Polscy oficerowie, dyplomaci i pracownicy cywilni zajmują ważne stanowiska w Kwaterze 
Głównej NATO oraz w strukturach dowódczych Sojuszu.

Siły Zbrojne RP wnoszą wymierny wkład w inicjatywy NATO – takie jak: wzmocniona Wysunięta Obecność na 
wschodniej  i południowej flance,  czyli  eFP  (ang.  enhanced Forward Presence)  i dostosowana Wysuniętą Obecność, 
czyli tFP (ang. tailored Forward Presence). W inicjatywie eFP, Polska odgrywa szczególną rolę. Jest jednym z państw 
gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup. Tworzy na swoim terytorium wielonaro-
dowe dowództwo dywizyjne w Elblągu, które ma zadanie koordynowania działań wszystkich grup eFP.

Od czasu wstąpienia Polski do NATO na terytorium naszego kraju NATO uruchomiło następujące struktury sojusz-
nicze:
• MNC NE (Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie) – 1999;
• JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy) – 2004;
• 3NSB (3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy) – 2010;
• MP COE (Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy) – 2013;
• NFIU (Jednostka Integracji Sił NATO w Bydgoszczy) – 2015;
• CI COE (Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie) – 2017;
• MND NE (Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód w Elblągu) – 2017.
Inwestycje w kluczową infrastrukturę, powołanie Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, utworzenie 

Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód czy Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, a także delegowanie pol-
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skich kontyngentów do kluczowych misji i operacji NATO to tylko przykłady rosnącego znaczenia Polski w Sojuszu 
Północnoatlantyckim.

Obecność polskich żołnierzy (w ramach Partnerstwa dla Pokoju oraz pełnoprawnego członkostwa w NATO) w mi-
sjach zagranicznych prowadzonych pod flagą Sojuszu świadczy o tym, że Polska troszczy się o bezpieczeństwo w wy-
miarze regionalnym i globalnym.

W ramach natowskich misji Polska brała aktywny udział w operacjach w Albanii (AFOR w latach 1995-1996), Ko-
sowie (KFOR od 1999), Bośni i Hercegowinie (IFOR w 1995-1996 i SFOR w 1996-2004), Afganistanie (od 2002 roku; 
misje ISAF i RSM), czy Iraku.

Samoloty naszych Sił Powietrznych systematycznie chronią przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii, a Ma-
rynarka Wojenna RP działała i działa aktywnie na rzecz bezpieczeństwa szlaków morskich na wodach całego świata. 
W 2005-2006 Polska niosła także pomoc inżynieryjną po trzęsieniu ziemi w Pakistanie.

Od 2016 roku ponownie wzrasta liczba polskich żołnierzy na misjach zagranicznych. W konsekwencji postanowień 
szczytu NATO w Warszawie Polska skierowała w 2017 roku dwa kontyngenty do Rumunii i Łotwy (ok. 200-250 żoł-
nierzy w każdym z Polskich Kontyngentów Wojskowych) w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności  (eFP) oraz 
dopasowanej wysuniętej obecności (tFP) na wschodniej flance Sojuszu.

W latach 2017-2018 Polska pełniła rolę państwa wiodącego (w sile od 80 do 130 żołnierzy) w zakresie szkolenia 
personelu irackiego w naprawianiu i obsłudze sprzętu poradzieckiego w ramach misji NATO szkolenia i budowania 
zdolności w Iraku (NTCB-I). Wcześniej, od 2005 do 2009 roku, uczestniczyła w misji szkoleniowej NATO w Iraku 
(NTM-I).

Aktualnie, oprócz służby na Łotwie i w Rumunii, Wojsko Polskie bierze udział w następujących natowskich misjach: 
• KFOR w Kosowie (ok. 300 żołnierzy i cywilów);
• Resolute Support Mission (RSM) w Afganistanie (od ok. 200 do ok. 400 żołnierzy);
• NATO Mission Iraq (NMI; ok. 100 żołnierzy, w tym mobilny zespół treningowy, ochrona oraz pluton inżynieryjny);
• Baltic Air Policing w państwach bałtyckich (ok. 140 żołnierzy w ramach 8 PKW, w tym 4 myśliwce F-16 wraz z pi-
lotami oraz personelem naziemnym i zabezpieczającym);

• Standing NATO Maritime Group 1 – ORP Pułaski.
W Polsce odbywają się największe i najważniejsze ćwiczenia Sojuszu, takie jak „Noble Jump 2015”, „Brilliant Jump 

2016”, czy wcześniej „Steadfast Jazz 2013”. Organizowana przez Polaków w cyklu dwuletnim „Anakonda” uzyskała 
status największego w regionie międzynarodowego ćwiczenia wojsk sojuszniczych i partnerskich.

Siły Zbrojne RP poprzez uczestnictwo w operacjach, misjach i ćwiczeniach sojuszniczych osiągnęły pełną interope-
racyjność.

Oprócz  świętowania  20-lecia  członkostwa  Polski  w  Sojuszu  Północnoatlantyckim  w  2019  roku  obchodzo-
na  jest  również  70.  rocznica  istnienia  NATO.  4  kwietnia  1949  r.  podpisano  w  Waszyngtonie  Traktat  Północ-
noatlantycki,  powołujący  NATO,  który  wszedł  w  życie  24  sierpnia  tego  samego  roku.  Stanowił  on  zobowią-
zanie  stron  do  udzielenia  obrony  w  przypadku  agresji,  którego  ofiarą  padłoby  którekolwiek  z  państw  Sojuszu. 
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SZCZYTY NATO I ICH WPŁYW NA POZYCJĘ POLSKI W EU-
ROPIE

Szczyt NATO jest jedną z platform współpracy państw – członków Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczeblu sze-
fów państw i rządów, która stwarza możliwość do oceny i wyznaczenia strategicznych kierunków działalności paktu. 

Szczyty NATO nie  są  regularnymi  spotkaniami,  lecz  stanowią ważne punkty w procesie decyzyjnym paktu.  Ich 
zadaniem może być wprowadzenie nowej strategii i polityki paktu, zaproszenie do sojuszu nowych członków, zapocząt-
kowanie nowych inicjatyw oraz budowa partnerstwa z państwami spoza NATO. 

Szczyty NATO z formalnego punktu widzenia są spotkaniami Rady Północnoatlantyckiej (NAC) na jej najwyższym 
szczeblu, szefów państw lub rządów. Zwyczajowo, decyzje podjęte podczas szczytu są ogłaszane w deklaracji końcowej 
i komunikatach. 

Szczyt NATO w Newport 2014

W dniach 4-5 września 2014 r. w Newport w Wielkiej Brytanii odbył się szczyt NATO oceniany jako jedno z najważ-
niejszych i zarazem najbardziej owocnych spotkań Szefów Państw i Rządów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego 
od czasu zakończenia Zimnej Wojny. 

Uczestnicy szczytu zwrócili przede wszystkim uwagę na znaczące pogorszenie poziomu bezpieczeństwa w bliskim 
sąsiedztwie Sojuszu spowodowane działaniami Rosji na Ukrainie. Wykazali również zaniepokojenie wzrostem działań 
terrorystycznych na terytorium Syrii i Iraku pod szyldem tzw. państwa islamskiego oraz zadeklarowali wolę odwrócenia 
zjawiska postępującej redukcji budżetów obronnych państw członkowskich. Zatwierdzili kluczowe dokumenty, które 
w najbliższych latach będą kształtować politykę odstraszania i obrony Sojuszu oraz uzgodnili działania wzmacniające 
bezpieczeństwo wschodnich rubieży NATO.

Od samego początku Departament Polityki Bezpieczeństwa aktywnie uczestniczył w pracach poświęconych przy-
gotowaniom polskiego udziału w szczycie. Departament wspierał proces ustalania agendy szczytu, określania polskie-
go stanowiska w obszarach będących przedmiotem debat państw sojuszniczych w Walii oraz nadawania pożądanego 
kształtu oficjalnym dokumentom przyjętym podczas spotkania w Newport. Podczas szczytu przyjęto między innymi 
następujące dokumenty:
• Deklaracja Szefów Państw i Rządów,
• Deklaracja nt. więzi transatlantyckiej,
• Raport nt. postępów implementacji polityki NATO dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa,
• Deklaracja nt. Afganistanu,
• Wspólne oświadczenie Rady NATO-Ukraina.
Na szczycie NATO zapadły decyzje oznaczające wzmocnienie sił Sojuszu na jego wschodnich krańcach i zapewnia-

jące gotowość do obrony sojuszników przed wieloma zagrożeniami.
Najważniejsze postanowienia szczytu:
1. Przyjęto Plan Działań na rzecz Gotowości (Readiness Action Plan – RAP). Jest to odpowiedź na agresję Rosji 

na Ukrainę oraz zagrożenia związane z niestabilną sytuacją w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 
Postanowiono utworzyć siły „szpicy”, które będą w stanie natychmiast zareagować na zagrożenie, oraz wzmoc-
nić obecność wojskową na wschodnich rubieżach. 
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Według deklaracji końcowej szczytu Plan Działań na rzecz Gotowości ma też odpowiadać na specyficzne zagrożenia 
związane z tzw. wojną hybrydową, prowadzoną za pomocą różnych „środków militarnych, paramilitarnych i cy-
wilnych”. Prowadzone przez Sojusz ćwiczenia maja uwzględniać zagrożenie związane z wojną hybrydową. 

Sojusz ma już wielonarodowe Siły Odpowiedzi NATO, które łączą w sobie wojska naziemne, powietrzne, morskie 
oraz siły do operacji specjalnych. Mogą one być rozmieszczone na całym świecie w celu zbiorowej obrony albo 
zarządzania kryzysowego. W Newport uzgodniono utworzenie w ramach tych sił „szpicy”, która może być roz-
mieszczona w bardzo krótkim czasie. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powiedział, że „szpi-
ca” ma liczyć kilka tysięcy żołnierzy. Plan na Rzecz Gotowości zakłada wyodrębnienie w ramach Sił Odpowiedzi 
NATO (NATO Response Force, NRF) kilkutysięcznego kontyngentu znajdującego się w stałej gotowości i zdol-
nego do przerzutu w zagrożony obszar w ciągu 2-5 dni (Immediate Alliance Assurance Force, IAAF). Obsadzenie 
tego złożonego z sił lądowych, dysponujących wsparciem powietrznym i morskim, kontyngentu ma mieć charak-
ter rotacyjny – tzw. „szpica”.

Sojusz uznał, że korzystniejsze niż rozmieszczenie stałych sił będzie utworzenie kontyngentu zdolnego do natychmia-
stowego przerzutu na terytorium zagrożonych państw, mogącego wejść do walki w czasie niewiele dłuższym niż 
stałe jednostki. Co więcej, na terytoriach wschodnich członków Paktu znajdą się bazy z zapleczem logistycznym 
dla sił NATO oraz prowadzone mają być ciągłe ćwiczenia Sojuszu, co oznacza w zasadzie nieprzerwaną obecność 
jego sił.

Rasmussen poinformował też, że szczegóły dotyczące wdrażania nowych planów Sojuszu, w tym lokalizacji infra-
struktury dla sił szpicy, będą wypracowane dopiero po szczycie w ciągu kilku miesięcy. - Trzeba jeszcze do-
kładnie ustalić, gdzie zostanie rozmieszczona infrastruktura do przyjęcia tych sił, ale jak dotąd dostałem sygnały 
z krajów bałtyckich, Polski i Rumunii, że chcą one gościć u siebie taką infrastrukturę - powiedział.

Na szczycie zdecydowano też o wzmocnieniu stacjonującego w Szczecinie dowództwa Wielonarodowego Korpusu 
Północno-Wschodniego i rozpoczęciu procedury podwyższenia jego stopnia gotowości z niższej (Forces at Lower 
Readiness, FLR) do wysokiej (High Readiness Forces, HRF - obecnie jest sześć takich dowództw, które muszą 
być zdolne do rozpoczęcia przerzutu w ciągu 10 dni i mogą przejąć dowodzenie nad Siłami NATO wielkości kor-
pusu - do 60 tys. żołnierzy).

Szef MON Tomasz Siemoniak uznał wypowiedź Camerona o umiejscowieniu głównej kwatery wzmocnionych sił 
NATO na wschodzie w Polsce za nieporozumienie, wskazując, że dowództwo szpicy „będzie tam, gdzie będzie 
potrzeba”. Także prezydent Bronisław Komorowski mówił, że dowództwo „szpicy” będzie tam, gdzie wojska 
będą działać.
2.  Ustalono, że NATO będzie utrzymywać „ciągłą obecność i działalność w powietrzu, na ziemi i na morzu” 

we wschodniej części Sojuszu w oparciu o siły rotacyjne - poinformował Rasmussen. Aby ułatwić te działania, 
NATO „utworzy odpowiednie struktury dowództwa i kontroli na terytoriach wschodnich krajów Sojuszu”, zbu-
duje infrastrukturę, rozmieści sprzęt. Rasmussen zapowiedział też lepszą współpracę wywiadowczą w ramach 
NATO, uaktualnienie planów obronnych oraz częstsze ćwiczenia. Wydaje się, że takie rozstrzygnięcia mają być 
kompromisem między postulatami Polski i państw bałtyckich, domagających się rozmieszczenia na stałe bojo-
wych związków taktycznych NATO, a niektórymi pozostałymi państwami Sojuszu (będącymi jego członkami 
przed 1999 r.), honorującymi porozumienie z Rosją z 1997 r. (Founding Act on Mutual Relations, Cooperation 
and Security between NATO and the Russian Federation), na mocy którego NATO zobowiązało się do nieroz-
mieszczania na terytorium nowych członków broni nuklearnej, a także „znaczących sił” konwencjonalnych”.

3.  Ogłoszono, że zobowiązanie do zbiorowej obrony w Sojuszu obejmuje też atak na systemy cybernetyczne. 
- Jesteśmy zgodni, że ataki cybernetyczne mogą mieć skalę, która zagraża dobrobytowi, bezpieczeństwu i sta-
bilności naszych krajów i obszarowi euroatlantyckiemu. Mogą zaszkodzić naszym nowoczesnym społeczeń-
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stwom bardziej niż atak konwencjonalny - powiedział Rasmussen. - Dlatego dziś deklarujemy, że obrona przed 
atakiem cybernetycznym jest częścią głównego zadania NATO, czyli kolektywnej obrony - oświadczył.

4.  Kraje NATO zapowiedziały zwiększenie wydatków na cele obronne do poziomu 2 proc. PKB w ciągu deka-
dy. - Zgodziliśmy się, że odwrócimy tendencję do zmniejszenia wydatków na obronność - powiedział Rasmus-
sen. Dodał, że za rok Sojusz dokona przeglądu działań podjętych w celu zwiększania środków na cele obronne. 

Zdaniem Rasmussena decyzja ta zapewni bardziej zrównoważony podział ciężarów i odpowiedzialności pomiędzy 
członków NATO i „wzmocni więzi transatlantyckie”. Po raz pierwszy NATO wyznaczyło termin osiągnięcia pu-
łapu wydatków na obronność w wys. 2 proc PKB - wskazał. 

Podkreślił, że zobowiązania te przyjęte zostały w warunkach „całkowicie nowej sytuacji w sferze bezpieczeństwa”. 
- Agresja Rosji na Ukrainę to dzwonek alarmowy. Dokładnie to skłoniło kraje Sojuszu do przeanalizowania in-
westycji na obronność. Nie możemy uznawać, że bezpieczeństwo jest dane raz na zawsze” - oświadczył. Przypo-
mniał, że Rosja przez pięć minionych lat zwiększyła wydatki na obronność o 50 proc., a kraje NATO zmniejszyły 
te wydatki średnio o 20 proc.
5.  Postanowiono, że kraje NATO przeznaczą ok. 15 mln euro na wsparcie dla Ukrainy. Kijów otrzyma też 

wsparcie finansowe od poszczególnych państw Sojuszu w ramach dwustronnych porozumień. Wsparcie ma się 
skoncentrować na takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, logistyka, struktury dowodzenia, kontrola i ko-
munikacja, a także rehabilitacja weteranów. 

NATO jako sojusz nie może dostarczyć Ukrainie sprzętu wojskowego, ale mogą to uczynić poszczególne kraje człon-
kowskie - powiedział Rasmussen. Potwierdził, że szczyt NATO powoła fundusz powierniczy, który ma pomóc 
w modernizacji ukraińskiej armii. Fundusz ma być przeznaczony na reformę dowództwa ukraińskiej armii, wspar-
cie logistyczne, poprawę cyberbezpieczeństwa i rehabilitację weteranów.

Prezydent Bronisław Komorowski zadeklarował, że Polska jest gotowa spełnić oczekiwanie Ukrainy i po zakończeniu 
konfliktu może udzielić wsparcia w modernizacji ukraińskich sił zbrojnych.

6. Potwierdzono, że NATO jest gotowe dalej wspierać Afganistan po zakończeniu w tym roku misji stabiliza-
cyjnej i wezwano do zażegnania kryzysu politycznego w tym kraju. Z końcem 2014 r. z Afganistanu wycofana 
zostanie dowodzona przez NATO misja stabilizacyjna ISAF. Pozostać ma tam jedynie wojskowa misja szko-
leniowa, ale jej ustanowienie utrudnia przedłużający się kryzys polityczny po nierozstrzygniętych wyborach 
prezydenckich. NATO potwierdziło swoją gotowość rozpoczęcia z początkiem 2015 r. misji Resolute Support, 
mającej zapewnić trening i doradztwo siłom afgańskim oraz potwierdzono wsparcie finansowe dla tych sił do 
końca 2017 r. Planowana natowska misja szkolenia afgańskiej armii i policji ma liczyć około 14 tysięcy osób, 
w tym ok. 9,8 tys. Amerykanów. Nie będzie brać udziału w działaniach bojowych.

7.  Sekretarz stanu USA John Kerry wezwał 10 krajów sojuszniczych, w tym Polskę, do udziału w koali-
cji przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego w Iraku. Zaapelował o wsparcie, wykluczając przy tym 
wysłanie do Iraku sił lądowych. W spotkaniu na temat strategii walki z dżihadystami uczestniczyli przedstawi-
ciele USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Danii, Turcji, Kanady i Australii.

USA, które od początku sierpnia prowadzą naloty na północy Iraku, próbują utworzyć międzynarodową koalicję do 
walki z islamistami. Kilka krajów, z USA i Francją na czele, dostarcza broń kurdyjskim bojownikom walczącym 
z dżihadystami w Iraku.

Szczyt NATO w Warszawie 2016

Dwudniowy szczyt NATO zaczął się w piątek 8  lipca po południu na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, 
a skończył w sobotę 9 lipca późnym popołudniem. Wzięło w nim udział 61 delegacji z państw NATO, krajów part-
nerskich i organizacji międzynarodowych, w tym 18 prezydentów i 21 premierów. Obecni byli m.in. prezydent USA, 
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prezydent Francji, szefowie rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec. Rozmowy przywódców odbywały się za zamkniętymi 
drzwiami, bez mediów. O ustaleniach informował na bieżąco sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W trakcie 
rozmów przywódcy państw NATO nie negocjowali od podstaw tego, co miało zostać na nim ustalone. Większość roz-
mów przeprowadzono zawczasu i w Warszawie zostały formalnie zatwierdzone.

W roli obserwatora wystąpiła na warszawskim szczycie Czarnogóra. W maju podpisano protokół o przystąpieniu 
tego państwa do NATO. Dokument czeka teraz na ratyfikację przez wszystkie kraje członkowskie. Po zakończeniu tego 
procesu Czarnogóra zostanie pełnoprawnym członkiem Sojuszu. - Osiągnięcia Czarnogóry jasno pokazują, że drzwi do 
NATO pozostają otwarte – mówił w maju Stoltenberg. Na organizację szczytu zaplanowano w budżecie ok. 160 mln 
zł, chociaż MON informował, że wydatki wzrosną o kilkanaście milionów złotych ze względu na zakup dodatkowych 
urządzeń do monitorowania, aby wzmocnić bezpieczeństwo szczytu. Miejscem głównych obrad szczytu był Stadion 
PGE Narodowy. Szefowie delegacji spotkali się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ 
Warszawski. Szefowie dyplomacji  spotkali  się  też na  roboczym obiedzie w Teatrze Wielkim,  a ministrowie obrony 
w Pałacu Prymasowskim.

Podczas szczytu przyjęta została Warszawska Deklaracja o Bezpieczeństwie Transatlantyckim. Deklaracja jest 
dodatkowym dokumentem w stosunku do Komunikatu Końcowego i opisuje negatywną długofalową zmianę w śro-
dowisku bezpieczeństwa i odpowiedź NATO opartą na wzmocnionej obecności wojskowej na wschodniej flance oraz 
budowie stabilności zarówno w południowym, jak i wschodnim sąsiedztwie. Deklaracja potwierdza również koniecz-
ność dalszej adaptacji NATO.

Obrady Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie pokazały, z jak wieloma zagrożeniami i wyzwaniami musi mie-
rzyć się NATO. Dlatego w stolicy Polski w ciągu dwóch dni - 8 i 9 lipca - zapadło kilkanaście decyzji istotnych nie tylko 
dla samych państw członkowskich Sojuszu, ale dla świata w ogóle. Oto 13 najważniejszych ustaleń:

1. Szczyt poinformował oficjalnie o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu przez rozmieszczenie czterech ba-
talionów w Polsce i krajach bałtyckich. USA będzie państwem ramowym batalionu w Polsce, Kanada - na Ło-
twie, Niemcy - na Litwie, a Wlk. Brytania - w Estonii. Do Polski ma też trafić 150 żołnierzy brytyjskich.

2.  Prezydent USA Barack Obama poinformował, że oprócz 1000-osobowego batalionu, w Polsce znajdzie się do-
wództwo amerykańskiej brygady pancernej (obecnie Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT) z siedzibą 
dowództwa w Żaganiu) i komponenty dywizji, łącznie z dowództwem (obecnie Dowództwo Wielonarodowej 
Dywizji Północny Wschód w Elblągu), które będzie kontrolowało działania batalionów także w państwach bał-
tyckich.

3.  Ogłoszono wstępną gotowość operacyjną systemu obrony balistycznej. NATO przejęło od USA dowodzenie 
nad projektem. Jego oficjalnym zadaniem będzie obrona przed pociskami, które mógłby w stronę Europy wy-
słać Iran. Baza w Redzikowie stanie się częścią systemu natowskiego. Będzie miała zatem kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa Sojuszu i jego kolektywnej obrony. 

4.  NATO i Unia Europejska podpisały pierwsze w historii porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa, m.in. w kwestii zagrożeń hybrydowych i ataków cybernetycznych ze strony Rosji. 

5.  NATO potwierdziło wsparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i terytorialnej integralności. Jak mówił sekretarz 
generalny Jens Stoltenberg, Sojusz potępia „umyślne destabilizowanie sytuacji” na wschodzie Ukrainy przez 
Rosję. Polska inwestuje we wsparcie Ukrainy i jej sił zbrojnych. Prowadzone są wspólne ćwiczenia wojskowe. 
Polska razem z USA, Wlk. Brytanią, Kanadą i Litwą szkoli ukraińskich żołnierzy w Jaworowie. Stworzona zo-
stała także wielonarodowa brygada litewsko-polsko-ukraińska z dowództwem w Lublinie. 

6.  Zdecydowano także, że NATO udostępni samoloty wczesnego ostrzegania i rozpoznania AWACS koalicji zwal-
czającej tzw. Państwo Islamskie. Sojusz nie uczestniczy w działaniach Globalnej Koalicji, ale wszystkie pań-
stwa członkowskie tak. Zdecydowaliśmy się jednak jako Sojusz pomóc Globalnej Koalicji. NATO, dzięki sa-
molotowi AWACS, będzie dodatkową parą „oczu i uszu”. Decyzja NATO zwiększa także bezpieczeństwo tych 
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sojuszników, którzy prowadzą w regionie działania operacyjne. Dzięki lepszemu rozpoznaniu także polscy pilo-
ci będą bezpieczniejsi.

7.  NATO uruchomi też nową misję na Morzu Śródziemnym – „Sea Guardian”, głównie wokół wybrzeży Libii, 
by walczyć tam z przemytnikami ludzi i broni oraz, by pomóc w egzekwowaniu embarga na dostawy broni do 
tego kraju nałożonego przez ONZ.

8. Podjęto też decyzję o wydłużeniu misji NATO w Afganistanie poza rok 2016. Misja „Resolute Support” 
będzie trwała jako misja niebojowa, obejmująca wsparcie, szkolenie i doradztwo sił bezpieczeństwa w Afga-
nistanie - mówił sekretarz generalny NATO. Kraje i partnerzy NATO, bez USA, potwierdziły zobowiązania 
dotyczące wsparcia finansowego sił Afganistanu w wysokości miliarda dolarów rocznie - do 2020 roku. Rząd 
Afganistanu zobowiązał się do wdrażania reform, poszanowania praw człowieka i walki z korupcją.

9. NATO zapewniło też o swoim „zaangażowaniu” w dbanie o potencjał broni konwencjonalnej oraz broni nukle-
arnej, pośrednio kierując te uwagi w stronę Rosji. W trakcie obrad zaznaczono, że możliwości wojskowe Soju-
szu w tym względzie „są bez porównania większe niż jakiegokolwiek adwersarza” - napisała agencja Reutera.

10. Brytyjski premier David Cameron zapowiedział, że 18 lipca odbędzie się w Londynie parlamentarne głosowa-
nie ws. odnowienia brytyjskiego systemu odstraszania nuklearnego. Nowy system powinien zastąpić wysłużony 
już „Trident”, który działa nieprzerwanie od 1994 r. w oparciu o cztery łodzie podwodne wyposażone w pociski 
i głowice jądrowe patrolujące stale przestrzeń morską.

11. Uznano, że Gruzja poczyniła „wielki postęp” na drodze ku członkostwu w NATO. Sojusz podkreślił, że „wyraź-
nie wspiera wysiłki podejmowane przez Gruzję, jeżeli chodzi o integralność terytorialną i suwerenność”.

12. Zapowiedziano kontynuację szkoleń irackich oficerów w Jordanii i rozpoczęcie szkoleń w samym Iraku. - To 
wyraźny sygnał, że jesteśmy zdecydowani walczyć z terroryzmem - podsumował Stoltenberg.

13. Uznano cyberprzestrzeń za nową sferę działań operacyjnych.
Ważnym elementem przyjętego pakietu warszawskiego jest budowanie sfery stabilności w sąsiedztwie Sojuszu po-

przez rozwijanie zdolności obronnych partnerów. Uzupełnianie zdolności wojskowych i budowanie odporności może 
okazać się alternatywą dla operacji wojskowych. Inicjatywa jest adresowana zarówno do partnerów południowych, jak 
i wschodnich.

Szczyt NATO w Brukseli 2018

Szczyt, który odbył się w dniach 11 i 12 lipca 2018 roku w Brukseli był okazją, by przeanalizować stan współpracy 
UE–NATO. Przed szczytem, 10 lipca 2018 r., UE i NATO podpisały nową wspólną deklarację UE–NATO. Szczyt 
umożliwił też podsumowanie postępów poczynionych od poprzednich spotkań: w Warszawie w 2016 r. i w Brukseli 
w 2017 r. Unię Europejską reprezentowali: przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz wysoka przedstawiciel Federica Mogherini.

11 lipca Donald Tusk uczestniczył w kolacji roboczej Rady Północnoatlantyckiej w gronie szefów państw i rządów. 
Następnego dnia wziął udział w posiedzeniu na temat Afganistanu. Donald Tusk spotkał się też z premierem Armenii 
Nikolem Paszinianem i z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim.

Cztery istotne wnioski ze szczytu NATO w Brukseli:
1. Bez 2% PKB na obronność Sojusz dalej nie pójdzie
2% PKB na obronność (lub więcej) oprócz USA i Polski, wydają jeszcze Wielka Brytania oraz Estonia i Grecja. 

Trzeba pamiętać, że z tych 2% PKB tylko ok. jednej czwartej jest realnie przeznaczane na nowy sprzęt. Reszta to upo-
sażenia i inne świadczenia oraz koszty utrzymania posiadanego już sprzętu. Przeznaczanie ustalonych w Newport 2% 
PKB na obronność jest niezbędne, by myśleć o modernizacji sprzętowej w horyzoncie 2030 roku. Nie wspominając już 
o realności inicjatywy 4×30, zakładającej w perspektywie 2020 r., że państwa Sojuszu będą utrzymywać na wyso-
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kim poziomie gotowości 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, 
gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni. W USA znajdzie się nowe dowództwo, odpowiedzialne 
m.in. za zabezpieczenie potencjalnego przerzutu wojsk do Europy drogą morską. Drugie nowe dowództwo, z siedzibą 
w Niemczech, zapewni wsparcie logistyczne dla przerzutu sił w Europie Co więcej, europejska część NATO powinna 
rozwijać te zdolności, których obecnie sojusznicy ameryki nie posiadają (w tym zdolność do przerzucania sił lądowych 
na duże odległości oraz siły pancerne).

2.  Większość amerykańskiego budżetu idzie na potrzeby interesów w Azji
USA wydają na obronność 3,2% PKB, czyli ok. 660 mld USD, europejscy członkowie NATO przeznaczają na ten 

cel  łącznie ok. 240 mld USD, w tym Polska ok. 12 mld USD. Z  tym, że Stany Zjednoczone faktycznie na wydatki 
związane z rolą odgrywaną w NATO przeznaczają niewielką część wspomnianej kwoty – większość środków wędruje 
na wzmacnianie pozycji USA w rejonie Azji południowo-wschodniej, co z perspektywy całego NATO nie jest przecież 
kwestią priorytetową.

3.  Trudny związek ekonomii i polityki
Prezydent Trump atakując Niemcy za zbytnie uzależnienie energetyczne od Rosji, zapomina dodać, że dla Niemców 

kupno gazu z kierunku wschodniego jest dywersyfikacją w stosunku do kierunków holenderskiego i norweskiego (czy-
li dokładnie odwrotnie niż dla nas). Oczywiście nie mówi też wprost, że najchętniej widziałby w niemieckim miksie 
energetycznym dużą rolę amerykańskiego gazu. Z drugiej jednak strony Rosja (podobnie jak kraje arabskie) na han-
dlu surowcami zarabia, jednak w konsekwencji np. Polska czy Niemcy dając zarobić rosyjskiemu państwu, pośrednio 
wzmacniają jego potęgę, którą równocześnie na innych polach próbują przecież ograniczać.

4.  Geopolityczne rozgrywki wokół Syrii
Na koniec, warto mieć w pamięci, że 16 lipca prezydent USA spotka się z Władimirem Putinem w Helsinkach, gdzie 

prawdopodobnie zapadną geopolityczne ustalenia w kwestii Syrii. W tym kontekście interesująca jest kuluarowa rola 
Izraela (i Arabii Saudyjskiej) wspierającego interesy rosyjskie (a o sile izraelskiego lobbingu przekonała się niedawno 
Polska).

Szczyt NATO w Brukseli 2019

W dniach 13 i 14 lutego 2019 roku w Brukseli odbyły się obrady państw NATO. W spotkaniu wzięli udział ministro-
wie obrony państw NATO oraz reprezentanci Szwecji i Finlandii, a także Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel 
Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jako obserwator uczestniczyła Radmila Szekerin-
ska, minister obrony Macedonii Północnej, państwa które ma zostać kolejnym członkiem Paktu.

Tematy	omawiane	w	trakcie	spotkania	to:
1. Układ INF (Inter-Mediate Range Nuclaer Forces)
- traktat INF (Inter-Mediate Range Nuclaer Forces), został w 1987 roku podpisany przez Rosję i Stany Zjednoczone; 

wówczas obie strony zadeklarowały likwidację rakiet średniego i pośredniego zasięgu; jednak od kilku lat pojawiają się 
opinie, że Rosja nie wywiązuje się z warunków układu rozwijając prace nad tego rodzaju bronią; chodzi m.in. o zarzuty 
dotyczące testów rakiet Novator 9M729 (NATO określa ją jako SSC-8);

2.  Inicjatywa 4x30 
- inicjatywa 4x30, zakłada utrzymanie 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów 

bojowych gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni;
3.  Współpraca między NATO a Unią Europejską
4.  Przyszłość sojuszniczych operacji wojskowych
- omówiono	przyszłość	sojuszniczych	misji	zagranicznych,	między	innymi	tych	w	Afganistanie,	Iraku	i	Ko-

sowie	oraz	sytuację	bezpieczeństwa	na	Ukrainie.
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Płk dr (s) Ryszard Dorożyński
 

VII SPOTKANIE ARTYLERYJSKIE
PODRÓŻ STUDYJNA
TORUŃ – WROCŁAW – BOLESŁAWIEC

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2019 roku dokonano analizy danych i opra-
cowano  szczegółowy plan podróży  studyjnej w dniach od 26 do 28  czerwca do Wrocławia  i Bolesławca na  temat: 
„Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych stanowiskach dowódczych”.

W ramach podróży studyjnej zaplanowano zrealizowanie następujących zasadniczych przedsięwzięć:
1. W dniu 26 czerwca we Wrocławiu:

• zapalenie zniczy na grobach kolegów artylerzystów,
• zwiedzanie starego rynku Wrocławia i obejrzenie pokazu multimedialnego przy wrocławskiej fontanny przy 

Hali Stulecia.
2.  W dniu 27 czerwca we Wrocławiu do godz. 14.00.

• zapoznanie się z informacją o Akademii Wojsk Lądowych i obejrzenie bazy dydaktycznej uczelni,
• zapoznanie się z historią Wrocławia podczas rejsu statkiem wycieczkowym „Driada” po Odrze,
• wspólny obiad.

3.  Przyjazd uczestników spotkania do Bolesławca.
4.  W dniu 27 czerwca w Bolesławcu od godz. 15.30:

• zwiedzanie zamku Grodziec i zapoznanie się z jego historią,
• obejrzenie wieczornej iluminacji miasta,
• kolacja integracyjna w hotelu GARDEN Bolesławiec.

5.  W dniu 28 czerwca w Bolesławcu:
• zwiedzanie Zakładów Ceramiki Artystycznej „Bolesławiec”,
• spotkanie w ratuszu z władzami samorządowymi miasta,
• zwiedzanie rynku i zapoznanie się z historią Bolesławca,
• zapoznanie się z zadaniami i sprzętem 1 batalionu inżynieryjnego armii USA,
• zakończenie spotkania, wspólny obiad i przegrupowanie do miejsc zamieszkania godz. 13.30.

Realizacja powyższych przedsięwzięć spoczywała w rękach Prezesa ZG SPArt. płk. dypl. (s) Romana Kłosińskiego 
i  należy podkreślić,  że  zostały  zrealizowane w zaplanowanych  terminach,  godzinach oraz  zaplanowanej  zawartości 
merytorycznej. W tegorocznej podróży studyjnej uczestniczyło wielu członków Stowarzyszenia z następujących od-
działów terenowych:
• Toruń – 20 osób,
• Warszawa – 4 osoby,
• Wrocław – 14 osób,
• Bolesławiec – 14 osób,
• Głogów – 3 osoby.
Wśród uczestników VII Spotkania Artylerzystów szczególną uwagę poświęcano seniorom wojsk rakietowych i arty-

lerii, a mianowicie Panu gen. bryg. (s) Antoniemu Skibińskiemu oraz płk. dypl. (s) Włodzimierzowi Rudzińskiemu. Wy-
soką rangę naszemu spotkaniu nadała obecność Inspektora Rodzajów Wojsk gen. bryg. Sławomira Owczarka. Ponadto, 
licznie uczestniczyli przedstawiciele członków wspierających oraz władz samorządowych. Podczas wizyty w Akademii 
Wojsk Lądowych obecni na sali byli podchorążowie artylerzyści. W gronie członków wspierających gościliśmy przed-
stawicieli Huty Stalowa Wola i Firmy EL-IN. Natomiast w gronie przedstawicieli władz samorządowych byli prezydent 
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i w-ce prezydent Bolesławca, wójtowie gmin ościennych  i  sympatycy Stowarzyszenia. Szczególne znaczenie miała 
obecność dowódców jednostek, a mianowicie Komendanta CSWIiCh płk. mgr. inż. Kazimierza Łuckiego, d-cy 23 śpa 
płk. dypl. Grzegorza Potrzuskiego, a z 3 WBR ppłk. Jacka Połecia oraz przedstawicieli innych organizacji pozarządo-
wych i stowarzyszeń, a wśród nich Stowarzyszeń: „Ziemia Bolesławiecka”, „Commando” czy „Radar”.

Dla grupy z Torunia podróż rozpoczęła się zgodnie z planem od spotkania na ul. Prądzyńskiego (Fot. 1), skąd o go-
dzinie 14-tej autobusem pojechaliśmy autostradą A1, a następnie drogą S8 do Wrocławia. 

Fot. 1. Grupa wyrusza z Torunia o godz. 14-tej 

Na ulicy Obornickiej przy CSWIiCh (http://cswiich.wp.mil.pl/pl/1.html) byliśmy o godzinie 19-tej. Podróż przebie-
gała bez szczególnych wydarzeń, poza tym, że tego dnia temperatura powietrza była zbliżona do +40 stopni i wobec 
tego tylko dzięki stosunkowo szybkiej jeździe mieliśmy namiastkę klimatyzacji. W Centrum Szkolenia spotkaliśmy się 
z pozostałymi uczestnikami VII Spotkania Artyleryjskiego i po zakwaterowaniu oraz kolacji nastąpiła realizacja plano-
wanych przedsięwzięć. Tutaj rolę koordynatora i przewodnika przejął kol. płk dypl. (s) Zbigniew Dynowski. Mając do 
dyspozycji dwa pojazdy zorganizowano dwie delegacje do uczczenia pamięci kolegów artylerzystów. Jedna delegacja 
udała się na cmentarz Grabiszyński i tam zapalono znicze na grobach gen. bryg. Józefa Petruka (Fot. 2), płk. Henryka 
Choromańskiego (Fot. 3), płk. Juliusza Stępnia (Fot. 4). 

Fot. 2. Przy grobie gen. bryg. Józefa Petruka

Fot. 3. Przy grobie płk. Henryka Choromańskiego
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Fot. 4. Przy grobie płk. Juliusza Stępnia

Druga delegacja udała się do miejscowości Chrostawa, gdzie uczczono pamięć płk. Zygmunta Demidowskiego.
Około godziny 21.30 wszyscy uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego spotkali się przy Hali Stulecia, gdzie z za-

ciekawieniem oglądaliśmy prezentacje z fontann z odpowiednio dobranym podkładem muzyki klasycznej (Fot. 5).

Fot. 5. Pokaz multimedialny fontann z podkładem muzycznym

Dzień wypełniony wieloma przedsięwzięciami zakończyliśmy krótkim spacerem po Starym Rynku we Wrocławiu 
(Fot. 6).

Fot. 6. Spacer po rynku dookoła ratusza we Wrocławiu

Kolejny dzień podróży studyjnej rozpoczęliśmy o godzinie 7-mej od smacznego śniadania i dwoma autobusami uda-
liśmy się do Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) ( https://awl.edu.pl/aktualnosci-
-awl/z-ostatniej-chwili/8504-spotkanie-artylerzystow ). O godzinie 8-mej przekroczyliśmy bramę uczelni. Zaproszono 
nas do sali Akademickiego Centrum Kultury, gdzie w wygodnych fotelach oraz w mniej upalnej niż w dzień poprzedni 
temperaturze kontynuowaliśmy cele naszej studyjnej podróży. 

Nasz pobyt w AWL został zorganizowany w trzech zasadniczych etapach:
1. Spotkanie z władzami uczelni – oficjalne wystąpienia, informacja rektora-komendanta o AWL, występ zespołu 

„Kompania wsparcia”, wręczenie wyróżnień i pamiątek.
2.  Walne zebranie członków SPArt.
3.  Zwiedzanie wybranych elementów bazy dydaktycznej AWL i wspólne zdjęcie.
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Po przywitaniu obecnych i przedstawieniu gości uczestniczących w VII spotkaniu artylerzystów pełniący obowiązki 
rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch (Fot. 7a) zaprezentował zebranym obszerne informacje charaktery-
zujące system kształcenia i szkolenia podchorążych WRiA w AWL (Fot. 7b). 

Fot. 7a. Rektor – komendant AWL. b) Strona tytułowa prezentacji multimedialnej

Po wystąpieniu rektora-komendanta mieliśmy przyjemność wysłuchania kilku popularnych utworów oraz własnej 
kompozycji w aranżacji członków zespołu „Kompania wsparcia” składającego się z podchorążych AWL (Fot. 8).

Fot. 8.Zespół „Kompania wsparcia” podchorążych AWL

Po koncercie zespołu „Kompania wsparcia” wysłuchaliśmy kilku okolicznościowych wystąpień: Prezesa ZG SPArt. 
płk. dypl. (s) Romana Kłosińskiego, następnie gen. bryg. Sławomira Owczarka oraz prorektora ds. dydaktycznych płk. 
dr.  inż.  Jacka Narlocha. W wystąpieniach zaakcentowano problemy związane z celami niniejszej podróży studyjnej 
i kolejnego już VII-go Spotkania Artyleryjskiego, tym razem poza stolicą artylerii polskiej, czyli Toruniem. W podsu-
mowaniu następowało wręczenie pamiątek związanych z tymi okolicznościami (Fot 9 a, b, c). 

Fot. 9. a. Prezes ZG SPArt. b. Wręczenie pamiątki VII Spotkania, c. Wystąpienie Inspektora Rodzajów Wojsk

Prorektor AWL wręczył naszym kolegom pamiątkowy dokument z okazji wizyty w AWL (Fot. 10 a, b, c, d).
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Fot. 10 a. Pamiątka z okazji wizyty SPArt w AWL. b. Otrzymuje Prezes ZG SPArt. c. Otrzymuje Prezes OT SPArt. Bolesławiec. d. Otrzymuje 
Prezes OT SPArt. Wrocław

Szczególne podziękowania zostały przekazane na ręce prorektora AWL (Fot 11a), komendanta CSWIiCh (Fot. 11b) 
oraz przedstawiciela Dowódcy Garnizonu Wrocław (Fot 11c). Pamiątki wręczali Prezes ZG SPArt. płk dypl. (s) Roman 
Kłosiński oraz w imieniu marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego Kol. płk dypl. (s) Eugeniusz Lala.

Fot. 11 Wręczanie pamiątek i upominków: a. prorektorowi AWL. b. komendantowi CSWIiCh. c. przedstawicielowi Dowódcy Garnizonu Wrocław

W kolejnym  etapie  realizacji  naszych  przedsięwzięć w AWL  zostało  przeprowadzone walne  zebranie  członków 
SPArt. w celu przedstawienia kluczowych problemów dotyczących spraw finansowych, a następnie udzielenia w drodze 
głosowania absolutorium Zarządowi Głównemu SPArt. Zebranie prowadził Prezes ZG kol. płk dypl. (s) Roman Kłosiń-
ski (Fot 12a). Głos zabrał kol. ppłk (s) Leon Woszczyna (Fot 12b) i przedstawił zasadnicze problemy, a następnie odbyło 
się jawne głosowanie (Fot. 12 cd). W rezultacie głosowania walne zebranie przyznało Zarządowi Głównemu SPArt. 
absolutorium i wszelkie wymogi formalne związane z działalnością finansową zostały spełnione.

Fot. 12 Walne zebranie SPArt. a. Prezes ZG SPArt. b. Przedstawienie sprawozdania kol. ppłk dypl (s) Leon Woszczyna.  
c. głosowanie za absolutorium. d. głosowanie za absolutorium – jeden głos wstrzymujący się

Po zebraniu zaproszono nas do zwiedzenie wybranych elementów bazy szkoleniowej AWL, gdzie podchorążowie 
prezentowali różnorodne specjalności, umiejętności oraz osiągnięcia w ramach działań na rzecz współczesnego pola 
walki (Fot. 13)
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Fot. 13. Wybrane elementy bazy szkoleniowej prezentowane przez podchorążych AWL

Na zakończenie wizyty w AWL złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona Uczelni (Fot. 14) oraz zrobiono 
wspólne zdjęcie (Fot. 15).

Fot. 14. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona Uczelni. 
W delegacji gen. bryg. S. Owczarek, gen bryg. (s) A. Skibiński, płk dypl. (s) W. Rudziński

Fot. 15. Uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego w Akademii Wojsk Lądowych

Około godziny 12-tej opuściliśmy gościnne progi Akademii Wojsk Lądowych i udaliśmy się na Przystań Kardynal-
ską w okolicy ul. Grodzkiej, gdzie zostaliśmy zaokrętowani na statek wycieczkowy „Driada”. Rejs trwał około jednej 
godziny i mieliśmy możliwość oglądania ładnej panoramy Wrocławia z pokładu statku – między innymi płynęliśmy pod 
mostem Grunwaldzkim, przez śluzę Szczytniki (różnica poziomów wody 2,2 m), most Szczytnicki i z powrotem (Fot. 
16). Podczas rejsu historię Wrocławia przedstawił Kol. płk (s) Piotr Żurakowski.
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Fot. 16. Wybrane okoliczności rejsu po Odrze

Po rejsie udaliśmy się do CSWIiCh na obiad, by o godzinie 14-tej wyruszyć w dalszą podróż autostradą A4 z wido-
kiem na górę Ślęża (Fot. 17) do węzła Chojnów, a następnie drogą nr 328 i przez Zagrodno drogą nr 363 wspinaliśmy 
się autobusem na pierwszym biegu pod bramę zamku Grodziec (Fot 18). 

 Fot. 17. Góra Ślęża 718 m n.p.m. Fot. 18. Zamek Grodziec 389 m n.p.m.

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem Panem Krzysztofem Majewskim dostarczało wielu doznań, a spacer po kruż-
gankach  i  korytarzach, wymagający odwagi w pokonywaniu  stromych  schodów  i niskich przejść,  pozostawił wiele 
niezapomnianych wrażeń estetycznych (Fot. 19). W międzyczasie mieliśmy możliwość usiąść za drewnianym dużym 
stołem i z przyjemnością pielgrzyma wypić kawę lub herbatę oraz spróbować lokalnych wypieków. Około godziny 16- 
tej zjechaliśmy z góry zamkowej.
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Fot. 19. Zamek Grodziec

Celem był Bolesławiec, tutaj koordynatorem realizowanych przedsięwzięć i przewodnikiem był Prezes OT SPArt. 
Kol. płk dypl. (s) Henryk Harkot. Koszary 23 śpa przyjęły nas podniesionym szlabanem, a w bramie oczekiwał nas oso-
biście jego dowódca. Po zakwaterowaniu w typowych salach żołnierskich udaliśmy się na kolację do hotelu „Garden” 
(Fot 20.).

Fot. 20. Bolesławiec hotel Garden

Tutaj uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego spotkali się z wieloma przedstawicielami członków wspierających 
SPArt. oraz władz samorządowych, jak również innych organizacji o żołnierskich korzeniach. Wśród przedstawicie-
li  członów wspierających  zaszczycili  nasze  spotkanie  swoją obecnością  przedstawiciele Huty Stalowa Wola, Firmy 
EL-IN. Wśród przedstawicieli władz samorządowych byli obecni wiceprezydent Bolesławca Pan Kornel Filipowicz, 
członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Pan Stanisław Chwojnicki, wójt gminy Gromadka pan Dariusz Pawliszczy. 
Inne organizacje reprezentowali gen. bryg. Bronisław Peikert, płk Marek Gołębiewski, Pan Bogdan Fiałkowski, Pan Jan 
Cołokidzi (Fot. 21)
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Fot. 21. Zaproszeni goście na VII Spotkanie Artyleryjskie

Pierwsza część kolacji poświęcona była na przemówienia okolicznościowe oraz wręczenie wyróżnień, odznak i pa-
miątek. Uhonorowano seniorów wojska rakietowych i artylerii gen. bryg. (s) A. Skibińskiego i płk. dypl. (s) W. Rudziń-
skiego (Fot. 22). 

Fot. 22. Uhonorowanie seniorów WRiA gen. bryg. (s) A. Skibiński i płk dypl. (s) W. Rudziński

Odznaki SPArt. (Fot. 23) otrzymali:
• gen. bryg. Bronisław Pejkert – Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Radar”, 
• Kornel Filipowicz – wiceprezydent Miasta Bolesławiec,
• Dariusz Pawliszczy – Wójt gminy Gromadka,
• Stanisław Chwojnicki – członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
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• Jan Cołokidzi – Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiecka”,
• Bogdan Fiałkowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Commando”,
• ppłk Robert Pochodaj – dowódca batalionu logistycznego 23 śpa.

Pamiątki  z okazji VII Spotkania Artyleryjskiego wręczali Prezes ZG SPArt.  płk dypl.  (s) Roman Kłosiński oraz 
w imieniu marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego Kol. płk dypl. (s) Eugeniusz Lala.

Otrzymali je między innymi:
• płk. dypl. Grzegorz Potrzuski – Dowódca Garnizonu Bolesławiec,
• Bartłomiej Zając – Prezes Huty Stalowa Wola S.A.,
• przedstawiciele HSW:
• Edward Hajdukiewicz,
• Ludwika Płaskoń,
• Andrzej Supiluk,
• Jan Wach - prezes Firmy EL-IN,
• Tomasz Wach – wiceprezes Firmy EL-IN.

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów zostało uhonorowane przez Prezesa Huty Stalowa Wola Pana Bartłomieja 
Zająca. Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia wręczono rysunek przedstawiający 120 mm samobieżny moź-
dzierz RAK (Fot. 25).

Fot. 23 (powyżej). Wręczanie odznak SPArt. Fot. 24 (poniżej). Wręczanie pamiątek z okazji VII Spotkania Artyleryjskiego
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Fot. 25. Przyjmowanie pamiątek od zaproszonych gości

W drugiej części kolacji mieliśmy do skonsumowania wiele smacznych potraw. Uczestnicy spotkania byli pochło-
nięci wymianą poglądów na wiele tematów, wspomnieniom nie było końca, a w tym wielu naszych nieobecnych kole-
gów. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach nocnych w atmosferze niedokończonych tematów, co obiecano 
nadrobić podczas kolejnego spotkania artyleryjskiego.

W dniu 28 czerwca wszyscy uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego o godzinie 7-mej stawili się w stołówce na 
śniadanie. Przy obfitym tzw. szwedzkim stole trudno było się zdecydować na wybór smakowitych propozycji kulinar-
nych i zaakcentować ich potem kawą, herbatą lub innym napojem. Bez zbędnego ociągania się udaliśmy się w okolice 
rynku Bolesławca, gdzie w ratuszu zaplanowane było spotkanie z władzami miasta (Fot. 26). 

Fot. 26. Uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego przed ratuszem w Bolesławcu
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Punktualnie o godzinie 8-mej w sali ratusza prezydent Bolesławca Pan Piotr Roman przywitał uczestników VII Spotkania 
Artyleryjskiego (Fot. 27). 

Fot. 27. Spotkanie uczestników podróży studyjnej w ratuszu Bolesławca na spotkaniu z władzami miasta

Pan  Prezydent w  obszernym wystąpieniu  przedstawił  historię miasta,  a w  tym  złożony  przekrój  demograficzny 
mieszkańców oraz wspomniał o wielu przedsięwzięciach realizowanych we współpracy z  jednostkami wojskowymi 
stacjonującymi na terenie miasta. Prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom spotkania współczesne problemy, 
poznaliśmy zasługi oraz plany na najbliższe lata. W części końcowej Prezes ZG SPArt. Płk dypl. (s) Roman Kłosiński 
wręczył prezydentowi Bolesławca Panu Piotrowi Romanowi Znak Honorowy SPArt. wraz z pamiątkami z okazji VII 
Spotkania Artyleryjskiego. 

Fot. 28. Prezydent Bolesławca otrzymuje Znak Honorowy SPArt

Na pamiątkę spotkania zrobiono wspólną fotografię (Fot. 29).

Fot. 29. Uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego na spotkaniu z władzami Bolesławca
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Po spotkaniu zwiedzaliśmy z przewodnikiem okolice rynku w Bolesławcu (Fot. 30).

Fot. 30. Zwiedzanie Bolesławca

O godzinie 10-tej udaliśmy się na ulicę Kościuszki w celu zwiedzania zakładów znanych pod nazwą „Ceramika 
Artystyczna  Spółdzielnia  Rękodzieła  Artystycznego  Bolesławiec”  (https://www.facebook.com/Ceramika.Artystycz-
na.z.Boleslawca/ ) (Fot. 31). 

Fot. 31. Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Bolesławiec

Niniejszy zakład znany jest z najwyższej jakości swoich produktów kubki, filiżanki, talerze, wazony, miniatury, itp. 
a przy tym w niepowtarzalnych motywach graficznych a przede wszystkim w ciekawej kolorystyce z dominacją barwy 
brązowej i niebieskiej i ich odcieni. O procesie technologicznym i produktach opowiadał nam wiceprezes spółki Pan 
Grzegorz Szandrowski (Fot. 32, 33).

Fot. 32. Uczestnicy VII Spotkania Artyleryjskiego przed zakładami Ceramiki Artystycznej oraz nasz przewodnik 
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Fot. 33. Wybrane elementy procesu technologicznego i rezultaty ręcznej obróbki miejscowego minerału

Na zakończenie zwiedzania poszliśmy do sklepu, gdzie wielu z nas zrobiło zakupy kubeczków, filiżanek lub innych 
pamiątek przypominających to ciekawe miejsce.

Na zakończenie podróży studyjnej VII Spotkania Artyleryjskiego zostaliśmy zaproszeni na plac koszarowy 23 śpa, 
gdzie przygotowano prezentację współczesnego sprzętu. Po jednej stronie tego czym dysponuje 23 śpa, a po drugiej 
sprzęt inżynieryjny wojsk USA stacjonujących w Bolesławcu. Pokaz zakończył się wspólnym zdjęciem (Fot. 34).

Fot. 34. Zdjęcie uczestników VII Spotkania Artyleryjskiego oraz żołnierzy prezentujących sprzęt 

Ostatnim akcentem naszej wizyty w koszarach 23 śpa było uczczenie wszystkich żołnierzy artylerzystów,  rakie-
towców oraz komandosów, którzy służyli w tym kompleksie. Wielu spośród uczestników naszego spotkania odbywało 
tutaj zawodową służbę wojskową, tutaj mieszkali, zdobywali doświadczenia zawodowe oraz przyczyniali się do sku-
tecznego funkcjonowania wojsk rakietowych i artylerii. Na podstawie tego co zobaczyliśmy i co nam przedstawiono 
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można uznać, że tradycje artyleryjskie są w dobrych rękach. Pamięć żołnierską udokumentowaliśmy swoją obecnością 
i skromnymi wiązankami kwiatów złożonych przy tablicach pamiątkowych (Fot. 35, 36, 37, 38).

Fot. 35. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem 1 samodzielnej kompanii „Commando”

Fot. 36. Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę, ku pamięci tych co po nich”

Fot. 37. Złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej 23 Śląską Brygadę Artylerii

VII Spotkanie Artyleryjskie...
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Fot. 38. Złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej 18 Brygadę Artylerii

Fot. 39. Złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej 5 Brygadę Artylerii w Głogowie

Uroczystości upamiętniające pobyt w Bolesławcu w koszarach 23 śpa podczas podróży studyjnej uczestników VII 
Spotkania Artyleryjskiego zakończyło wspólne zdjęcie (Fot 40). 

Fot. 40. Zdjęcie uczestników podróży studyjnej VII Spotkania Artylerzystów w Bolesławcu w koszarach 23 śpa.

VII Spotkanie Artyleryjskie...
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W imieniu wszystkich uczestników VII Spotkania Artyleryjskiego Prezes ZG SPArt. płk dypl. (s) Roman Kłosiński 
podziękował dowódcy 23 śpa za udzieloną gościnę i pomoc w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Przed podróżą 
powrotną do Torunia zjedliśmy smaczny obiad i o godzinie 14.10 przekroczyliśmy bramę koszar. We Wrocławiu na 
ul. Obornickiej byliśmy o godzinie 16.10 – tutaj koledzy, którzy nam towarzyszyli udali się do swoich pojazdów, a my 
wyruszyliśmy do Torunia. Dojechaliśmy bez zbędnych wrażeń o godzinie 22 - giej. Podczas podróży towarzyszyły nam 
ciekawe zjawiska w mijającym krajobrazie (Fot. 41).

Fot. 41. Widoki podczas podróży powrotnej do Torunia

VII Spotkanie Artyleryjskie...
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Marcin WALCZEWSKI 

20 LAT 5 LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII w NATO

W 2019 roku obchodzimy 70- lecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które zbiega się z 20-leciem człon-
kostwa Polski w NATO. W 1999 roku pułk w Sulechowie funkcjonował pod nazwą 5pam (pułk artylerii mieszanej), 
jednakże w 2001 roku zmienił nazwę na 5pa (pułk artylerii) a od 10 lipca 2003 roku funkcjonuje pod nazwą 5Lpa (Lu-
buski pułk artylerii) jako symbol powiązania z ziemią lubuską.

W przeciągu 20 lat mieniło się również podporządkowanie. W chwili wstąpienia do NATO pułk był podporządko-
wany 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od maja 2001 r. podlegał 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. 
W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 01 stycznia 2014 r. był w podporządkowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych, skąd 
przeszedł w struktury 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której jest aktualnie.

Członkowstwo w NATO wiązało się również ze zmianami wyposażenia w zasadniczy sprzęt wojskowy, a mianowi-
cie: doposażenia hbs 2S-1 w Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ, wprowadzeniem 122 mm WR-
40 Langusta, przyjęciem 152 mm ahs DANA oraz aktualnie pułk jest w trakcie przyjęcia 155 mm ahs KRAB. Oprócz 
sprzętu artyleryjskiego wprowadzono na wyposażenie APDR (artyleryjski przyrząd rozpoznania artyleryjskiego), BAR 
(artyleryjski system meteorologiczny), RZRA LIWIEC (radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego) oraz BSP 
(bezzałogowy statek powietrzny).

Minister Obrony Narodowej podczas wręczania pierwszych kluczyków od ahs KRAB dla żołnierzy 5 Lpa. 

Wszystkie te zmiany spowodowane były członkowstwem w NATO, a co się z tym wiąże udziałem w ćwiczeniach 
oraz misjach. Państwa członkowskie sojuszu oraz żołnierze 5 Lpa biorą udział w ćwiczeń narodowych, takich jak np. 
DRAGON, ANAKONDA oraz międzynarodowych np. DYNAMIC FRONT – jedno z największych ćwiczeń artylerii. 
Podczas wyżej wymienionych ćwiczeń żołnierze pułku potwierdzają wszechstronną wiedzę i specjalistyczne umiejęt-
ności.

20 lat Lubuskiego pułku...
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Udział sulechowski artylerzystów w ćwiczeniu międzynarodowym pk. DYNAMIC FRONT 19. 

Obecność  sulechowskich  artylerzystów w misjach  zagranicznych prowadzonych pod flagą Sojuszu  świadczy,  że 
troszczą się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym. Kosowo (KFOR od 1999), Bośnia i Hercegowina 
(od 1995 pod różnymi nazwami), Afganistan (od 2002; misje ISAF i RSM) oraz Irak. 5 Lubuski pułk artylerii przygo-
tował i wystawił XII zmianę PKW EUFOR (pod dowództwem ppłk. dypl. Roberta Majdeckiego – aktualnego Prezesa 
Oddziału Terenowego SPArt. w Sulechowie) oraz XXVII zmianę PKW KOSOWO (pod dowództwem płk. dypl. Jacka 
WERY – członka Oddziału Terenowego SPArt. w Sulechowie).

Przedstawione powyżej działania artylerzystów z Sulechowa systematycznie przyczyniają się do wzrostu pozycji 
Polski w  strukturze  Sojuszu.  Potwierdziło  się  to  podczas  największego w  historii  szczytu NATO  zorganizowanego 
w lipcu 2016r. w Warszawie, na którym podjęto istotne decyzje dla bezpieczeństwa Polski oraz o wzmocnieniu wschod-
niej flanki NATO.

20 lat Lubuskiegu pułku...
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mjr. Michał Kijewski, kpt. Mieczysław Husar, por. Małgorzata Orłowska, por. Marek Adamiak

20 lat w NATO w doświadczeniach węgorzewskich artyle-
rzystów

„Dzień wstąpienia do NATO – pamiętam jakby to było wczoraj… Będąc na kursie doskonalącym (Wyższy Kurs 
Specjalistyczny Dowódców Dywizjonów Artylerii Naziemnej) w mieście Toruń. Po powrocie z zajęć kierownik kursu 
poinformował mnie, że otrzymałem telegram następującej treści: 
WRACAĆ NATYCHMIAST DO JEDNOSTKI – PAWLICA. 
W Brygadzie zameldowałem się 8 marca w gotowości do wykonywania zadań. Wcześniej zadzwoniłem do dowódcy 

dywizjonu, z pytaniem co mnie czeka w najbliższym tygodniu. Usłyszałem odpowiedz, iż przewidywana jest inspekcja 
Sił Zbrojnych. 
Wiedząc o tym jakie czeka mnie zadanie , poleciłem dowódcy plutonu – ppor. Grzance przygotować baterię topo-roz-

poznawczą do kontroli. W godzinach porannych 8 marca po sformowaniu kolumny w PST – kolumna przemieściła się 
do WSP Orzysz w celu realizacji zadań. Oczywiście pogoda jak zwykle była taktyczna- sprzyjająca wyzwaniom. Opusz-
czając Brygadę, nic nie wskazywało, że lada moment Polska wstąpi do NATO… Zadanie, które otrzymał mój pododdział 
było jak zwykle wykonane perfekcyjnie, natomiast dywizjony ogniowe biorące udział w inspekcji wykonały zadania na 
ocenę bardzo dobrą. 
Po zakończonej inspekcji w wyrazie uznania i podziękowania od dowódcy otrzymałem nagrodę pieniężną. Po wy-

czerpującym ćwiczeniu dzienno-nocnym, które realizowała Brygada: przemieszczenie na WSPL Orzysz, odtworzenie 
zdolności bojowej, osiągnięcie gotowości do realizacji zadań, realizacji szeregu zadań, w tym dużej ilości zadań ognio-
wych, podsumowaniu na gorąco  inspekcji, osiągnięcie gotowości do przemieszczenia, następnie bezpiecznego prze-
mieszczenia do MSD Węgorzewo. Wszyscy żołnierze Brygady biorący udział w inspekcji z zadowoleniem wracali z PST 
do pododdziałów. Ja osobiście również czułem zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Idąc do pododdziału zauwa-
żyłem odświętnie udekorowana Brygadę, gdzie na maszcie przed trybuną oprócz flag: państwowej, wojsk  lądowych, 
powiewała również niebieska flaga – NATAO. 
Zadałem sobie pytanie: Jaki to będzie…? – na pewno inaczej – pomyślałam. 
Z perspektywy czasu z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że był i jest to czas budowania bezpiecznej, profesjo-

nalnej armii. Dumny jestem z tego, że w dużej mierze dotyczy to tak ukochanej przeze mnie artylerii – nowa struktura, 
sprzęt. Po wstąpieniu Polski do NATO, zauważyłem, że artyleria – Bóg Wojny – na nowo zagościł na swoim prawowitym 
miejscu wśród  innych rodzajów Sił Zbrojnych, czego wyrazem było między  innymi również  zaangażowanie artylerii 
w misjach PKW Afganistan. Dowódcy realizujący zadanie w ramach PKW po wymianie doświadczeń zdecydowali, że 
artyleria od IV zmiany będzie na stałe wpisana w struktury zmian PKW Afganistan1”.

Dwadzieścia lat temu na placu apelowym węgorzewskiej jednostki załopotały flagi NATO obok polskich barw na-
rodowych. „Nareszcie… – pomyślało sobie wielu żołnierzy ówczesnej 1 Mazurskiej Brygady Artylerii (od 1 stycznia 
2011 r. – 11 Pułku Artylerii) – nareszcie, wyjdziemy z mentalnej i sprzętowej spuścizny po PRL…”. Nie chodziło tu 
tylko o zamianę ciężkich i niezbyt celnych „Kałaszy” na „Beryle” lub legendarnych „opinaczy” i umundurowania na 
nowocześniejszą broń osobistą i wyposażenie indywidualne wykonane bardziej estetycznie i funkcjonalnie. Nowe realia 
wymusiły rewolucję jakościową w wojsku. Zmiany te z biegiem lat z zadowoleniem odnotował każdy polski żołnierz, 
który odtąd miał szerszy dostęp do procedur, techniki, wiedzy i doświadczeń kolegów z armii państw NATO. Bardziej 
też chodziło o modernizację struktur i możliwość realizacji nowych, autentycznych zadań, dostosowanie się do natow-
skiego „battle rhytm”, co znacząco wpłynęło na rozwój sprzętu i wyposażenia polskich sił zbrojnych. Jednym z pierw-
szych takich wyzwań dla węgorzewskich artylerzystów był udział w ramach misji PKW ISAF – Międzynarodowych 

• 1	 	ppłk.	J.	Szpadzik	-	wspomienia
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Sił wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Żołnierze 1 Mazurskiej Brygady Artylerii stanowili główne siły Grupy 
Wsparcia Ogniowego wyposażonej w swój etatowy sprzęt 152 mm armato-haubicę samobieżną DANA. 

Fot. 1 Baza Waghez: 152 mm AHS DANA na SO

Grupa Wsparcia Ogniowego służyła do:
• wykonania przeciwuderzenia ogniem w ramach ochrony i obrony bazy, a także do realizacji zadań wsparcia 

ogniowego patroli oraz konwojów z użyciem działonów artylerii 152 mm ahs DANA (realizując zadania 
z przygotowanych SO w bazie) oraz broni pokładowej 12,7mm wkm DSzKM.

• rozpoznania celu, a następnie prowadzenia skutecznego i obserwowanego ognia przy wykorzystaniu 152 
mm ahs DANA.

• realizacji procedur dekonfliktacji przestrzeni powietrznej przed otwarciem ognia artylerii.
• wsparcia ogniem artylerii pododdziałów (patroli, konwojów) wojsk własnych, a także koalicjantów w strefie 

odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Żołnierze 11pa (11MBA) pełnili służbę w Afganistanie podczas V, VII, XI, XIII zmiany w latach 2009-2013. 
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Fot. 2 Baza Warrior: 152 mm AHS DANA na SO

Fot. 3 Punkt kierowania ogniem artylerii w bazie Warrior.

Udział artylerzystów z Węgorzewa w PKW Afganistan dostarczył nieocenionych doświadczeń i umiejętności w za-
kresie użycia artylerii w specyficznym środowisku walki, jakim jest teren górzysty oraz strefa klimatyczna, którą cha-
rakteryzuje się Afganistan. Dzięki misjom diametralnie zmieniło się spojrzenie na służbę. To nie było już tylko kwestią 
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teorii,  ale  praktyki,  która wymusiła  żmudny proces modernizacji  zmieniający wyposażenie  jednostek  artyleryjskich 
w nowe uzbrojenie odpowiadające wymogom natowskim. 

Dotarł on również do Węgorzewa, do ówczesnej 1 Mazurskiej Brygady Artylerii, gdzie we wrześniu 2009 r. wprowa-
dzono do użytku po raz pierwszy w Wojsku Polskim Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA-201 
Liwiec o numerze 0002 na pojeździe bazowym Jelcz P662D35. Kolejny egzemplarz nr 0003 trafił we do Węgorzewa 
we wrześniu 2010 roku. Podczas budowy w PIT-RADWAR S.A. urządzenia RZRA-201 Liwiec wykorzystano nowo-
czesne, współczesne osiągnięcia techniczne i technologiczne z dziedziny radiolokacji, co czyni mobilny radar jednym 
z najnowocześniejszych radarów artyleryjskich na świecie (prowadzenie rozpoznania przez radar mobilny odbywa się 
w  czasie  rzeczywistym  i w  czasie  rzeczywistym  operator może  określać  położenie  obiektu  śledzonego: wysokość, 
kierunek, współrzędne obiektu). Stacja nie tylko wykrywa, śledzi pociski kalibru od 23 mm, ale doskonale prowadzi 
rozpoznanie obiektów powietrznych: samoloty, śmigłowce, UAV, różnego rodzaju bezzałogowe statki powietrzne oraz 
zjawiska meteorologiczne, co czyni ją wyjątkową. 

Fot. 4 Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) LIWIEC na Sabre Strike V-Day podczas prezentacji statycznej2.

Podczas swojej służby w siłach zbrojnych mobilny radar RZRA-Liwiec nie tylko brał czynny udział w różnego ro-
dzaju szkoleniach poligonowych, ćwiczeniach taktycznych w ośrodkach szkolenia poligonowego w Orzyszu, Toruniu, 
Drawsku Pomorskim, Ustce czy Nowej Dębie, ale również został sprawdzony warunkach bojowych podczas misji ISAF 
w Afganistanie, gdzie jako radar tej klasy odgrywał kluczową rolę podczas ochrony bazy oraz wspomagał pododdziały 
własnej artylerii podczas wykonywania zadań bojowych. Ponadto stacje radiolokacyjne brały czynny udział w zabez-

• 2  Stacja RZRA-201 jest przeznaczona do realizacji zadań związanych z dostarczaniem informacji o środkach ogniowych 
artylerii wykorzystywanych przez przeciwnika na polu walki oraz z wspomaganiem celności własnych środków ogniowych, zo-
brazowaniem wykryć i tras pocisków wraz z punktami ich wystrzelenia i przewidywanego upadku, oraz do wymiany informacji ze 
współpracującymi stanowiskami systemu dowodzenia. Urządzenie RZRA-201 Liwiec może realizować pracę w sposób samodzielny 
lub w systemie złożonym z 2 lub 3 stacji.
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pieczeniu  szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w  roku 2016 gdzie głównym 
zadaniem stacji była obserwacja przestrzeni powietrznej. Obecnie w 11 Mazurskim Pułku Artylerii pełnią służbę trzy 
egzemplarze urządzenia mobilnego typu RZRA-201 Liwiec.

Kolejną innowacją techniczną, która pojawiła się ostatnim dwudziestoleciu w węgorzewskim 11 pułk artylerii, a wy-
nikała z dostosowania do struktur i metod działania NATO było przyjęcie na stan w listopadzie 2013 r. Bezzałogowego 
Statku Powietrznego (BSP) klasy mini Fly Eye w wersji 2.0. Wprowadzenie do użycia BSP stworzyło nowe możliwości 
w zakresie rozpoznania celów, obsługiwania strzelań pododdziałów pułku oraz oceny skutków ognia w czasie rzeczy-
wistym. W sprzyjających okolicznościach (przy dobrych warunkach meteorologicznych) zobrazowanie z BSP może być 
transmitowane bezpośrednio do sekcji kierowania ogniem pułku i emitowane na monitorze dotykowym, co znacznie 
skraca pracę operatorów. Głównymi zadaniami  realizowanymi przez obsługi BSP w ramach wszystkich działań bo-
jowych mogą być: rozpoznanie, dozorowanie, wskazywanie celów i określanie danych do rażenia ogniowego, ocena 
skutków uderzeń, ochrona wojsk, wsparcie działań informacyjnych, wsparcie innych działań (m.in. Combat Search and 
Reascue – CSAR, Search and Reascue – SAR, Close Air Support – CAS). Jeżeli tylko można by było wdrożyć sforma-
lizowane procedury współdziałania z pododdziałami WRiA oraz uprościć procedury zapotrzebowania i synchronizacji 
przestrzeni  powietrznej  artylerzyści  z Węgorzewa uzyskają  ciche  i  dokładne  narzędzie  rozpoznawcze poprawiające 
możliwości skutecznego i szybkiego rażenia przeciwnika.

Fot. 5 Przekazania BSP dokonano w Węgorzewie, pomiędzy przedstawicielem firmy Flytronic, a dowódcą baterii rozpoznania z dywizjonu 
dowodzenia wz. ppor. Marcinem Oszmianem.
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Fot. 6 Po przyjęciu BSP i uzyskaniu uprawnień i dopuszczeń do lotów obsługa BSP pod dowództwem plut. Jarosława JASZCZUKA (na fot. 
w centrum) rozpoczęła eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (przede wszystkim rozpoznanie obrazowe na rzecz ognia artylerii).

Jednakże  chyba najważniejszym etapem modernizacji  stało  się wyposażenie 11 MBA w pierwsze 155 mm hau-
bice samobieżne KRAB, które to obecnie stanowią jedną z najpotężniejszych broni polskiej armii. Zastosowanie za-
awansowanych systemów stało się możliwe dzięki wymianie technologicznej oraz doświadczeń w dziedzinie artylerii 
z partnerami z NATO. Współpraca  ta zaowocowała stworzeniem rozbudowanego systemu (ZZKO TOPAZ) umożli-
wiającego wykrywanie, rozpoznanie oraz obserwację celów z różnych źródeł, tak rozpoznania obrazowego (BSP FLY 
EYE, APDR) jak i radiolokacyjnego (RZRA-201 LIWIEC). Uzyskane w ten sposób dane w bardzo dokładny sposób 
pozwalają na obliczenie nastaw do prowadzenia ognia. Dodatkowo uwzględniając dane wprowadzane do systemu przez 
stacje meteorologiczną BAR, już pierwszy wystrzał powoduje skuteczne rażenie celu.

155 mm sh KRAB dzięki wyposażeniu w systemy automatycznego wycelowania (AGLS), dowiązania (GPS Hertz 
z modułem SAASM), ukierunkowania (nawigacja inercyjna FINN) oraz radarowi balistycznemu jest w stanie oddać 
salwę 3 pocisków w 10 sekund z marszu po zatrzymaniu w dowolnym, nierozpoznanym w klasyczny sposób (AGR /
GRP)  terenie.  Po wykonaniu  zadania  ogniowego haubice  są w  stanie wykonać manewr  przeciwogniowy wewnątrz 
AMA (Artillery Maneuver Area – w ujęciu artylerii klasycznej „rejon SO”) w czasie poniżej 2 minut. Osiągi te obecnie 
przewyższają możliwości amerykańskich haubic Palladyn i są porównywalne z niemieckimi haubicami samobieżnymi 
PZH 2000. Dzięki sprzężeniu systemu kierowania ogniem pomiędzy stacjami LIWIEC oraz działami KRAB możliwe 
jest natychmiastowe odpowiadanie ogniem na ostrzał artyleryjski przeciwnika w ramach Counter Battery Fire oraz pro-
wadzenie głębokiego wsparcia ogniowego dzięki zasięgowi rzędu 40 km. W module w każdej baterii ogniowej znajdują  
się 3 wozy dowodzenia, z których każdy umożliwia prowadzenie zadań ogniowych plutonami lub całością baterii, a gdy 
zajdzie potrzeba, każda z haubic ma możliwość prowadzenia ognia indywidualnie do obranego celu. W skład każdego 
plutonu ogniowego wchodzą również wozy amunicyjne na podwoziu Jelcz 844, zapewniające dodatkową amunicję, 
a przez to większą autonomię działań i możliwości ogniowych pododdziału. Należy dodać, iż mimo całego zastosowa-
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nego ogromu najnowszych technologii, w warunkach awarii lub celowego zakłócania działania urządzeń elektronicz-
nych, wszystkie czynności można wykonać ręcznie, jak chociażby w haubicach 2S1 Goździk, czym z całą pewnością 
polskie haubice biją na głowę swoich zagranicznych odpowiedników.

Fot. 7. 155 mm sh KRAB podczas Sabre Strike V-Day w czerwcu 2018 r.

Fot. 8. Moduł REGINA podczas strzelania w Ustce
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Fot. 9. Moduł REGINA podczas strzelania w Ustce

Fot. 10. Moduł REGINA podczas strzelania w Ustce
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Fot. 11. Moduł REGINA podczas strzelania w Ustce

Obecnie zarówno nowy sprzęt, jaki i zdobyte doświadczenia są wykorzystywane podczas międzynarodowych ćwi-
czeń z wojskami, w których 11 pa bierze udział zarówno w kraju jak i poza granicami Polski. Żołnierze pułku to stali 
uczestnicy ćwiczeń na szczeblu operacyjnym, takich jak: GRANICA, ANAKONDA, DRAGON, gdzie prezentują swój 
profesjonalizm sprawnym i bezbłędnym działaniem. Międzynarodowe ćwiczenia tak dużej rangi są dla węgorzewskich 
artylerzystów wspaniałą okazją do szlifowania współpracy z sojusznikami. 

Szczególnie bogaty w przedsięwzięcia szkoleniowe był rok 2016. Jednostka została wyznaczona do realizacji jed-
nych z głównych zadań podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami Anakonda-16, w którym pośród ponad 31 tysięcy 
żołnierzy z 18 państw NATO i pięciu państw partnerskich, nie zabrakło również artylerzystów 11 pa z Węgorzewa. 
Udział w tym ćwiczeniu pozwolił na zdobycie niesamowitego doświadczenia jak i również sprawdzenia swoich umie-
jętności na arenie międzynarodowej jak na przykład podczas Treningu Kierowania Ogniem ze strzelaniem amunicją 
bojową prowadzonym i koordynowanym przez 45 Amerykańską Brygadę Artylerii. 

W treningu wzięły udział 1 dywizjon artylerii samobieżnej wyposażony w 152 mm armatohaubice „DANA” – do-
wodzony przez ppłk. Janusza Szpadzika oraz 3 dywizjon artylerii rakietowej 11pa wyposażony w 122 mm wyrzutnie 
rakietowe WR-40 „LANGUSTA” – dowodzony przez ppłk. Jacka Zaniewskiego. 

Pododdziały 11 pa wykonywały skomplikowane wsparcia ogniowego, które wsparły w ramach ćwiczenia działania 
sojuszniczych pododdziałów ogólnowojskowych. Pociski pokryły teren Poligonu Drawskiego w rejonie Wzgórz Ło-
wickich trafiając w zaplanowane cele. 
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Fot. 12. Amerykańscy i Polscy artylerzyści podczas ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. ANAKONDA-16

Fot. 13. Stacja RZRA-201 podczas Anakondy-16
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Fot. 14. Dowódca 11 pa płk dypl. Jacek Wera przyjmuje prezydenta RP Andrzeja Dudę, Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza 
oraz dowódców amerykańskich podczas ćwiczenia Anakonda-16

A jaka może być dalsza przyszłość współpracy w ramach NATO? Spełnieniem zawodowych życzeń artylerzystów 
z Węgorzewa wprowadzeniu na wyposażenie 11pa jeszcze nowocześniejszych środków rażenia, takich jakie mieli oka-
zję na przykład podziwiać w czerwcu 2018 roku na OSPWL Orzysz. 

Żołnierze dywizjonu 623 pułku artylerii (MLRS) z Glasgow Armory w Kentucky prezentowali wówczas działanie 
pododdziału wyrzutni rakietowych HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). 

Zapoznanie z danymi  technicznymi, składem i sposobem działania dywizjonu rakietowego opartego na systemie 
HIMARS uzupełnione było wykonaniem strzelania w warunkach nocnych przy użyciu amunicji treningowej RRPRD 
(Reduced Range Practice Rocket Pod). 
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Fot. 15. Wyrzutnie 623 pułku artylerii (MLRS) z Glasgow Armory w Kentucky na OSPWL Orzysz

Fot. 16. Załadunek pakietów do HIMARSów
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kpt. Remigiusz Kwieciński

23 Brygada Artylerii / 23 pułk artylerii – 20 lat w NATO

W tym roku mija 20 lat od wstąpienia Polski do NATO. 12 marca 1999 roku Polska - wspólnie z Czechami i Węgra-
mi - została przyjęta do najpotężniejszego sojuszu polityczno-wojskowego na świecie. Wśród zmian organizacyjnych 
i strukturalnych, systemu szkolenia i postępującej modernizacji technicznej istotnym aspektem służby w nowych uwa-
runkowaniach służby wojskowej była zmiana mentalności żołnierzy. 

Z punktu widzenia żołnierzy 23 Śląskiej Brygady Artylerii wdrażanie programów „dostosowujących” Siły Zbrojne 
do standardów NATO zapoczątkowało postępującą profesjonalizację, systematyczny rozwój i zmiany dotychczasowego 
systemu szkolenia.

Przyjęcie Polski do sojuszy nastąpiło w okresie zmian organizacyjno – etatowych w 23 Brygadzie Artylerii, po prze-
dyslokowaniu jednostki ze Zgorzelca do Bolesławca. Wykorzystywanie w codziennej służbie sprzętu „zza wschodniej 
granicy” i marginalna znajomości języka angielskiego nie ułatwiały otwarcia się żołnierzy na planowaną interopera-
cyjność z NATO i zmiany w naszych Siłach Zbrojnych. Zmiany dotychczasowego systemu szkolenia zapoczątkowało 
pierwsze zadanie postawione przed brygadą – wydzielenie pododdziału artylerii do Sił Odpowiedzi NATO (tzw. NATO 
Response Force).

Bateria artylerii samobieżnej 152 mm została utworzona w 2000 roku, jako pododdział przeznaczony do działania 
w ramach Sił Natychmiastowego Reagowania -AMF (L). Mobilna bateria artylerii samobieżnej (SNR) do 2004 roku 
utrzymywała pełną gotowość do realizacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych jako pododdział przezna-
czony do użycia poza terytorium kraju. W okresie działalności w składzie „Sił Natychmiastowego Reagowania” brała 
udział w  szkoleniach  poligonowych  i  ćwiczeniach  z  żołnierzami  państw  członkowskich NATO. We wrześniu  2002 
roku wzięła udział m.in. w ćwiczeniu z wojskami pk. „Cooperative Exchange 02” w Jaworowie na Ukrainie, gdzie 
doskonaliła procedury współdziałania w ramach Sił IRTF. We wrześniu 2002 roku 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23 
Brygady Artylerii wziął udział w ćwiczeniu z wojskami pk. „Victory Strike” realizowanym na poligonie w Wędrzynie. 
Po raz pierwszy obsługi wyrzutni RM-70 wykonywały zadania ogniowe i współdziałały z dywizjonem amerykańskim 
wyposażonym w wyrzutnie MLRS. Dywizjon realizował zadania ogniowe ze strzelaniem amunicją bojową wspólnie 
z dywizjonem z 41 Brygady Artylerii US Army. Ponadto w listopadzie tegoż roku grupa operacyjna brygady wzięła 
udział w ćwiczeniu dowódczo- sztabowym pk. „Cannon Cloude - 02”, ćwiczeniu afirmacyjnym 2 Korpusu Zmechani-
zowanego. W tym okresie nawiązano również partnerskie relacje z czeskimi artylerzystami z 13 pułku artylerii z Ince, 
które są kontynuowane do dziś. W kolejnych latach kontynuowano ćwiczenia i szkolenia poligonowe w układzie mię-
dzynarodowym dążąc tym samym do sprostania stawianym wymogom interoperacyjności, tj. zdolności do współdzia-
łania z innymi wojskami sojuszniczymi. 

Równolegle  ze  zwiększoną  aktywnością  artylerzystów  w  działaniach  operacyjno  –  taktycznych  prowadzonych 
wspólnie z żołnierzami innych państw Paktu Północnoatlantyckiego, rozpoczęto szkolenie językowe, zarówno w opar-
ciu o stacjonarne kursy językowe jak i wojskowe ośrodki szkolenia językowego na terenie kraju. 

Od 2007 roku do realizacji zobowiązań sojuszniczych i wykonywania zadań w strukturach NATO został wydzielony 
3 dywizjonu artylerii rakietowej. Oprócz zadań szkoleniowych a także utrzymywania w gotowości stanów osobowych 
i sprzętu artyleryjskiego (122 mm wyrzutni RM-70) do wykonywania zadań w strukturach międzynarodowych, roz-
poczęto dostosowywanie obowiązujących procedur operacyjnych do wymogów wojsk sojuszniczych. Zmianom tym 
towarzyszyła stopniowa modernizacja techniczna. W 2010 roku brygada otrzymała nowe 122 wyrzutnie WR-40 Lan-
gusta, a w kolejnych latach Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC i bezpilotowe środki roz-
poznania Fly Eye. Równolegle wdrażano nowe systemy transmisji danych i teleinformatyczne. Wraz z napływem do 
pododdziałów artylerii, dowodzenia i rozpoznania nowego sprzętu rozpoczęto proces modernizacji infrastruktury ga-
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rażowej, magazynowej oraz remont budynków koszarowych. Modernizacji uległa również baza szkoleniowa jednostki 
i strzelnica garnizonowa, a obiekty sportowe wzbogaciła nowa siłownia.
„Kluczowa kadra dywizjonu, oficerowie oraz podoficerowie o specjalnościach w korpusie łączności i informatyki, 

rozpoznania  czy  logistyki,  dzięki  kierowaniu na  kursy  języka angielskiego, mogła  zdobywać nowe  zdolności  języko-
we, co w dalszej perspektywie owocowało dobrą komunikacją w kontaktach z przedstawicielami armii państw NATO.  
W kolejnych latach, aż do tego roku, na kursy języka angielskiego kierowano również szerokie grono szeregowych.
W związku z wprowadzaniem na wyposażenie nowych rodzajów sprzętu wojskowego (oprócz wyrzutni WR-40 były to 

radiostacje cyfrowe nowej generacji, sprzęt rozpoznania artyleryjskiego i meteorologicznego, czy też GPS-y) żołnierze 
obsługujący ten sprzęt również mieli okazję podnosić swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych, a następnie kie-
rowani byli do udziału w ćwiczeniach wyższego szczebla, także ćwiczeniach międzynarodowych.
Inną korzyścią dla dywizjonu była możliwość wyposażenia żołnierzy w nowe, nie ustępujące jakością w stosunku do 

żołnierzy innych państw sojuszniczych wyposażenie, takie jak hełmy, broń strzelecka, części umundurowania, czy środki 
OPBMR. Dzięki dobremu wyszkoleniu żołnierze dywizjonu w pierwszej kolejności byli kwalifikowani i stanowili trzon 
pododdziałów kierowanych do udziału w misjach poza granicami kraju w ramach PKW. Co z kolei dawało sposobność 
zdobywania nowych zdolności, a przede wszystkim cennego doświadczenia w realizacji zadań w warunkach bojowych. 
Po powrocie do kraju wykorzystywano ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie w szkoleniu programowym pododdzia-
łów. 
Wysoki stopień ukompletowania dywizjonu w stanie osobowym i sprzęcie stanowił wartość dodaną. Pododdział był 

(i jest ) często angażowany do udziału w ćwiczeniach z oddziałami i pododdziałami ogólnowojskowymi i postrzegany 
jest jako istotny element ugrupowania bojowego, wykonujący zadania wsparcia ogniowego. Przekłada się to na osobi-
stą satysfakcję dowódców oraz wszystkich żołnierzy” – podsumowuje zachodzące zmiany dowódca 3 dywizjonu artyle-
rii rakietowej ppłk Piotr Kobyłecki.

Po przystąpieniu Polski do sojuszu wzrosła aktywność żołnierzy 23 Brygady Artylerii, a po przeformowaniu jed-
nostki w 2011 roku, żołnierzy 23 pułku artylerii w misjach wojskowych. W pierwszych latach członkostwa w NATO 
żołnierze z Bolesławca pełnili służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. 

Pierwszym  zwartym  pododdziałem  sformowanym  przez  brygadę,  przygotowanym  i  skierowanym  w  2008 
roku  do  udziału  w  działaniach  poza  granicami  kraju  była  XXX  zmiana  PKW  UNDOF  w  Syrii.  W  kolej-
nych  latach  jednostka  wydzielała  Grupy  Wsparcia  Ogniowego,  które  realizowały  zadania  w  składzie  IV, 
VI  i  X  zmiany  PKW  Afganistan  oraz  Zespoły  Specjalistów  ds.  Szkolenia  Artylerii  na  potrzeby  NTM-A  
w ramach IX i XI zmiany kontyngentu w Afganistanie. Zdobywanie dotychczasowych doświadczeń w strukturach mię-
dzynarodowych dopełnia przygotowanie i udział żołnierzy 23 pułku artylerii w XXVIII i XXXIV zmianie PKW KFOR 
w Kosowie, gdzie na podkreślenie zasługuje fakt powierzenia w 2013 roku funkcji zastępcy dowódcy Wielonarodowej 
Grupy Bojowej „Wschód” (MNGB-E) dowódcy polskiego kontyngentu. 

Po zapoczątkowanej w styczniu 2017 roku dyslokacji do koszar 23 pułku artylerii żołnierzy amerykańskich wcho-
dzących  w  skład  Pancernej  Brygadowej  Grupy  Bojowej  zaistniała  możliwość  wykorzystania  doświadczeń  „misyj-
nych”  artylerzystów,  znajomości  procedur  oraz  języka  angielskiego. Wraz  z  rozpoczęciem  służby w  naszym  kraju 
przez  żołnierzy  amerykańskich w  ramach wzmocnienia wschodniej  flanki NATO,  rozpoczęto współpracę  na wielu 
płaszczyznach działalności wojskowej, poczynając od szkolenia a kończąc na współudziale w świętach i ważnych dla 
obydwu państw wydarzeniach historycznych. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z artylerzystami amerykańskimi 1 batalionu artylerii 5 pułku artylerii 
wchodzącego w skład Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Udział we wspólnych szkoleniach na poligonach w Ża-
ganiu i Toruniu stanowi okazję do wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych strzelań amunicją bojową, a także 
procedur realizacji zadań wsparcia ogniowego. 
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„Dwudziestoletnia, aktywna obecność artylerzystów w Sojuszu Północnoatlantyckim niewątpliwie miała decydujący 
wpływ na rozwój naszego rodzaju wojsk. Początkowe dostosowywanie procedur, struktur organizacyjnych aż po wpro-
wadzanie na uzbrojenie nowego sprzętu wojskowego pozwala artylerii na osiąganie nowych zdolności operacyjnych. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż duża kontrybucja artylerzystów w misje poza granicami państwa, czy też udział 

w ćwiczeniach sojuszniczych, pozwala na poszerzenie horyzontów oraz zdobywanie cennego doświadczenia na poczet 
współczesnego, złożonego środowiska walki.
Obecna plany modernizacji technicznej, których jednym z głównych beneficjentów są Wojska Rakietowe i Artylerii, 

pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość pod kątem rozwoju i uzyskiwania nowych zdolności przez artylerię woj-
ska polskiego” – mówi o zachodzących zmianach po wstąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego dowódca 23 
pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski. 
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20 lat CSAiU w NATO...
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20 LAT CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
W NATO

WSTĘP

Wstąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Threaty Organisation) w mar-
cu 1999 roku było zwieńczeniem blisko ośmioletnich starań i przygotowań w obszarze polityczno – militarnym. Po 
oficjalnym rozwiązaniu Układu Warszawskiego w 1991 roku, Siły Zbrojne RP znalazły się w tzw. próżni strategicznej.  
W związku  z  zachodzącymi  zmianami polityczno-gospodarczymi należało  przedefiniować kierunki współpracy mi-
litarnej. W 1999 roku NATO było organizacją z pięćdziesięcioletnią tradycją, posiadającą wyszkolone, zintegrowane 
struktury dowództw i wojsk przewidzianych do obrony terytorium traktatowego.

Z treści postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego wynika, ze państwa-członkowie zobowiązani są do rozwoju 
i utrzymywania sił i środków obrony własnego terytorium oraz rozwoju zdolności do udzielenia, w razie potrzeby, po-
mocy pozostałym państwom członkowskim, w ramach obrony kolektywnej.

Analizując wpływ przystąpienia SZ RP do NATO należy zauważyć, że spowodowało ono, w perspektywie czasu, 
olbrzymi rozwój jakościowy Wojsk Rakietowych i Artylerii. Obejmował on doskonalenie struktur organizacyjnych do-
wództw i wojsk, procesu dowodzenia, środków i systemów wspomagających dowodzenie oraz rozwój środków ogniowych  
i rozpoznawczych a także rozwój amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Ponadto wdrożono szereg dokumentów doktry-
nalnych umożliwiających wspólne szkolenie oraz realizację koalicyjnych działań taktycznych.

WSO im. gen. J.BEMA 1999-2002

Szczególną rolę w utrzymywaniu i rozwoju zdolności WRiA SZ RP w ramach NATO, miało szkolnictwo wojskowe. 
Omawiając dorobek Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w tym zakresie należy scharakteryzować również 
dorobek instytucji stanowiących podwaliny jego utworzenia. Z punktu widzenia organizacyjnego i szkoleniowego jest ono  
w prostej linii spadkobiercą dorobku Wyższej Szkoły Oficerskiej(WSO) im. gen. J. Bema (1994-2002, wcześniej Wyż-
sza Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema).

W okresie funkcjonowania WSO im.gen. J. Bema główny wysiłek związany z członkostwem w NATO ukierunko-
wano na  tłumaczenie  i wdrażanie NATO-owskich dokumentów doktrynalnych. Obejmowały one głównie procedury 
artyleryjskie AArty P-1 i AArty P-5. Na potrzeby realizacji tego zadania wykonywano szkolenia zagraniczne wykła-
dowców taktyki WSO min. do Holandii. Ponadto na bazie wspomnianych dokumentów zmodernizowano dokumenty 
regulaminowe takie jak Regulaminy Działań Taktycznych Artylerii (brygada/pułk oraz dywizjon). Kolejnym elemen-
tem integracji z NATO były udziały podchorążych WSO w wyjazdach międzynarodowych prowadzonych od roku 1996 
w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.

SZKOLENIE W RAMACH CSAiU

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia utworzono w roku 2002. Oprócz struktury po rozwiązanej WSO w jego 
skład weszły ponadto komórki organizacyjne po rozformowanych: Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki w Olsz-
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tynie oraz Centrum Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmie. Do głównych zadań CSAiU należą: doskonalenie 
zawodowe żołnierzy zawodowych, realizacja zajęć praktycznych w ramach kształcenia zawodowego kandydatów na 
oficerów (AWL) oraz szkolenie językowe. Ponadto w Ośrodku Szkolenia realizowane są intensywne przedsięwzięcia 
szkolenia praktycznego w ramach zdań CSAiU oraz szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Z punktu widzenia realizacji przez CSAiU zadań wynikających z członkostwa SZ RP w NATO należy zidentyfikować na-
stępujące obszary działania: szkolenie językowe, wdrożenie koncepcji połączonego wsparcia ogniowego, udział żołnierzy 
w misjach poza granicami kraju, szkolenia kursowe, wdrażanie nowego sprzętu wojskowego (SpW), zabezpieczenie ćwiczeń  
z wojskami oraz zabezpieczenie pobytu i szkolenia kolejnych rotacji American Brigade Combat Team.

Szkolenie  językowe  prowadzone  jest  w  ramach  kursów  stacjonarnych  przez  Ośrodek  Doskonalenia  Języ-
ków  Obcych  usytuowany  w  strukturze  i  na  terenie  CSAiU.  Zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  dokumen-
cie  standaryzacyjnym  STANAG  6001  szkolenie  realizowane  jest  na  poziomie  1,2  i  3  w  specjalnościach  słucha-
nie,  mówienie,  pisanie  i  czytanie.  W  okresie  członkowskim  Polski  w  NATO  przeszkolono  łącznie  kilka  tysię-
cy  żołnierzy  Wojska  Polskiego.  Zdobyte  przez  nich  kwalifikacje  językowe  przyczyniły  się  do  realizacji  zadań  
w ramach współpracy sojuszniczej. Wyszkolenie słuchaczy nie byłoby możliwe bez zaangażowania kadry dydaktycznej 
ośrodka, posiadającej wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.

Zdjęcie 1. Sala gabinetowa Ośrodka Doskonalenia Języków Obcych
Źródło: ze zbiorów CSAiU

Członkostwo w NATO wymusiło  także zmiany w koncepcji użycia wojsk. W WRiA główne działania dotyczyły 
wprowadzenia koncepcji Połączonego Wsparcia Ogniowego (PWO).Współczesne konflikty zbrojne charakteryzują się 
dużą dynamika i różnorodnością. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wsparcie ogniowe realizowane przez artylerię  
w dalszym  ciągu  pozostaje  dominującym  elementem kinetycznego  oddziaływania  na  przeciwnika. Będąca  pochod-
ną  doświadczeń  oraz  rozwoju  technologicznego  koncepcja  PWO,  powoduje,  że  rażenie  realizowane  przez  artyle-
rię  jest  bardziej  efektywne.  Jego  istota  polega na możliwości  oraz  celowości wykonania  zadań  rażenia  ogniowego, 
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przy równoczesnym użyciu różnych środków ogniowych. Jednocześnie specyfika  tego działania powoduje sytuacje,  
w której pocisk artyleryjski nie jest jedynym użytkownikiem przestrzeni, w której się porusza.

Zatwierdzona  „Koncepcja  pozyskania  i  przygotowania  sił  i  środków  do  realizacji  połączonego wsparcia  ognio-
wego  w  działaniach  połączonych”  rekomendowała  powołanie  Ośrodka  Szkolenia  Połączonego  Wsparcia  Ognio-
wego  w  CSAiU  w  Toruniu.  Ta  rekomendacja  znalazła  odzwierciedlenie  w  zatwierdzonym  przez  Dowódcę  Ge-
neralnego  RSZ  „Harmonogramie  uruchomienia  narodowego  programu  szkolenia  JFO  Joint  Fires  Observer”  
i przystąpienia do Joint Fires Support Executive Steering Committee Action Plan Memorandum of Agreement w paź-
dzierniku 2016 jako przedsięwzięcia umożliwiające uruchomienie Narodowego Programu JFO. Ośrodek Szkolenia Połą-
czonego Wsparcia Ogniowego został utworzony w ramach struktury CSAIU dn. 01.11.2016 r. W listopadzie 2018 r. jako 
drugi ośrodek w Europie uzyskał akredytację Programu JFO w SZRP oraz Ośrodka przez zespół akredytacyjny JFS ESC 
US Army. Minimalne wymagania, jakie muszą spełniać instruktorzy Ośrodka to: j. ang. STANAG 6001 3, 3, 3, 3 oraz kurs 
certyfikowanego JFO realizowany w USAFE AGOS (United States Air Force in Europe, Air-Ground Operations School)  
w Einsiedlerhof (Niemcy). 

Do głównych zadań Ośrodka PWO należy:
1. realizacja szkolenia Obserwatorów Ognia Połączonego (JFO);
2.  współudział w realizacji praktycznego szkolenia w ramach kursu IQC JTAC (Inicial Qualification Course)
3.  współudział w realizacji praktycznego szkolenia słuchaczy studiów licencjackich i magisterskich AWL z zakre-

su artylerii (procedura wezwania wsparcia ogniowego w relacji międzynarodowej – Call For Fire) i Połączone-
go Wsparcia Ogniowego;

4.  prowadzenie obowiązującej ewidencji szkoleniowej i pomocniczej zgodnie z ratyfikowanym „Joint Fire Sup-
port Executive Steering Committee Action Plan Memorandum of Agreement 2004-03 (Joint Fire Observer)”, 
wytycznymi przełożonych oraz Koordynatora Narodowego Programu JFO;

5.  utrzymywanie standardów nauczania pozwalających na zdobycie i zachowanie akredytacji Ośrodka udzielanej 
przez JFS ESC Standarization Team.

Zasadnicze  zadanie  szkolenie  obserwatorów ognia  połączonego  realizowane  jest w  ramach  kursu  obserwatorów 
ognia połączonego realizowanego dwuetapowo: część teoretyczna w Toruniu , część praktyczna w LAW w Dęblinie 
na podstawie podpisanej notatki o współpracy pomiędzy CSAiU a WSO SP. Szkolenie opiera się o praktyczne wyko-
nywanie zadań w oparciu o akredytowany symulator Virtual Battlespace (VBS3), a dotyczących wsparcia ogniowego 
artylerii, bezpośredniego wsparcia lotniczego w warunkach dobrej i ograniczonej widoczności (NVG). Rodzaje amu-
nicji artyleryjskiej i sposób jej wykorzystania w trakcie misji Call For Fire. Uzbrojenie (w tym lotnicze) i sposób jego 
wykorzystania w misjach Close Air Support.

Ważną częścią członkostwa Polski w NATO są misje wojskowe prowadzone w ramach paktu, UE i ONZ. Ze względu 
na fakt, że CSAiU jest jednostką szkolnictwa wojskowego w opisywanym okresie nie wystawiało jednolitych pododdzia-
łów do misji. Niemniej jednak kilkudziesięciu żołnierzy Centrum uczestniczyło w Polskich Kontyngentach Wojskowych  
w  Iraku, Afganistanie, Syrii, Kosowie, Czadzie  i Sudanie  zasilając najczęściej  struktury wystawiane przez brygady 
i  pułki  artylerii.  Z  artyleryjskiego  punktu widzenia  na  szczególną  uwagę  zasługuje  pełnienie misji  przez  żołnierzy 
Centrum w składzie Grup Wsparcia Ogniowego (GWO) Zgrupowań Bojowych PKW Afganistan oraz w składzie Ze-
społów Szkoleniowych Artylerii (ZSA) szkolących żołnierzy – artylerzystów Armii Afgańskiej (ANA). GWO odpo-
wiadały  za  ogniową  obronę  baz, w  których  rozmieszczone  były  poszczególne  zgrupowania. Wykonywano  zadania 
ogniowe  w  celu  zwalczania  grup  terrorystycznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych,  które  próbowały  podjąć 
działalność ogniową. Realizacja zadań ogniowych w górach, na wysokości ponad 2000 m n.p.m. była okazją do we-
ryfikacji zapisów instrukcji  i procedur obejmujących strzelanie w  terenie górskim. Kierowanie ogniem i ocena  jego 
skutków odbywało się z użyciem nowoczesnych środków rozpoznania takich jak artyleryjskie przyrządy dalmierczo-
-rozpoznawcze (APDR), bezzałogowe środki rozpoznawcze a także balony obserwacyjne. Jednocześnie realizowano  
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w pełni koordynację wsparcia ogniowego w środowisku połączonym. Udział oficerów w misji o tym charakterze przy-
czynił  się do uzyskania doświadczenia w zakresie wsparcia ogniowego w nowym wymiarze.  Jednocześnie  zdobyte 
doświadczenie wykorzystywane było w dalszej działalności szkoleniowej Centrum. Z kolei udział żołnierzy-instruk-
torów ZSA zaowocował szkoleniem artylerzystów ANA w fazie stabilizacji regionu konfliktu. Wyszkolenie ANA było 
nierozłącznym elementem struktury Republiki Afganistanu.

Codzienna działalność szkoleniowa Centrum materializuje się w formie kursów doskonalenia zawodowego. Obej-
mują one problematykę posługiwania  się SpW będącym na wyposażeniu WRiA oraz  zakresem  szkolenia  przypisa-
nym do stanowisk podoficerów. Proces integracji z NATO spowodował uaktualnienie treści szkolenia do uwarunkowań 
przyszłego pola walki, co w połączeniu z doświadczeniami z misji powoduje podążanie rozwiązań szkoleniowych za 
potrzebami wynikającymi z użycia sił zbrojnych w potencjalnym konflikcie zbrojnym.

Ponadto, oprócz szkolenia doskonalącego, żołnierze Centrum w wydatny sposób przyczynili się do wdrażania no-
wego, kompatybilnego z NATO, sprzętu uzbrojenia WRiA. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu oficerów i pod-
oficerów CSAiU możliwe było przeprowadzenie badań eksploatacyjno-wojskowych takiego sprzętu jak wyrzutnia PPK 
SPIKE, wyrzutnia WR-40 LANGUSTA, AHS KRAB, KMO RAK, RZRA LIWIEC oraz szeregu sprzętu dalmierczo-
-rozpoznawczego czy geodezyjnego. Zdobycie uprawnień  instruktorskich przez żołnierzy Centrum umożliwia szko-
lenie  żołnierzy WRiA w zakresie  eksploatacji  nowych  rodzajów uzbrojenia. Rozwinięto  także nowe elementy bazy 
szkoleniowej takich jak system szkolno-treningowy ŚNIEŻNIK.

Zdjęcie 2. System szkolno-treningowy ŚNIEŻNIK
Źródło: ze zbiorów CSAiU
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Zdjęcie 3. Trenażer PPK SPIKE
Źródło: ze zbiorów CSAiU

Wybuch konfliktu na Ukrainie i bezprawna aneksja jej terytorium przez Federację Rosyjską spowodował przewarto-
ściowanie w obszarze realnej współpracy wojskowej w ramach NATO oraz zakres demonstracji koniecznej siły militar-
nej na wschodniej flance sojuszu. W praktyce działalności SZ RP zaowocowało to intensyfikacją ćwiczeń z wojskami. 
Rozmach ich prowadzenia wymusił konieczność korzystania z wszystkich dostępnych poligonów na terenie kraju. Jed-
nocześnie teren Ośrodka Szkolenia CSAiU stał się areną ćwiczeń międzynarodowych. Jednym z nich było przeprowa-
dzenie w czerwcu 2016 roku ćwiczenie pod kryptonimem ANAKONDA-16. W ich ramach zgrupowanie spadochrono-
we żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski wykonało desant na teren V kierunku poligonowego 
w pobliżu miejscowości Kijewo. Sprawne przeprowadzenie ćwiczeń nie byłoby możliwe bez zaangażowania żołnierzy 
Ośrodka Szkolenia, którzy w sprawny, profesjonalny sposób zapewnili bezpieczeństwo i bezkolizyjną realizację tego 
złożonego przedsięwzięcia.

Zdjęcie 4. Desant w rejonie Kijewa
Źródło: ze zbiorów CSAiU
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W dalszej kolejności rozbudowa amerykańskiej obecności wojskowej w RP poprzez rozpoczęcie operacji ATLAN-
TIC RESOLVE zaowocowała w  roku 2017  skierowaniem na  toruński poligon dywizjonu artylerii  kolejnych  rotacji 
American Brigade Combat Team (ABCT). Pobyty amerykańskich artylerzystów obejmowały szkolenia certyfikujące 
na szczeblach obsługi-plutonu-baterii-dywizjonu, których zwieńczeniem było wykonywanie zadań amunicją bojową. 
Jednocześnie Amerykanie wykorzystywali pobyt w rejonie Torunia do prezentacji swojej obecności w środowisku cy-
wilnym poprzez udział w uroczystościach patriotyczno-państwowych, prezentacje w szkołach czy współpracę z admi-
nistracją samorządową.

Zdjęcie 5. Dywizjon ABCT na toruńskim poligonie
Źródło: ze zbiorów CSAiU

Dla żołnierzy i komórek CSAiU pobyt kolejnych rotacji ABCT był okazją do przetrenowania realizacji wspólnych 
procedur artyleryjskich oraz rywalizacji sportowej w czasie wolnym co przyczyniło się do większego zrozumienia roli 
współpracy sojuszniczej obydwu stron.
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WNIOSKI

Podsumowując dwudziestoletni okres działalności CSAiU w ramach obecności SZ RP w NATO należy sformułować 
następujące wnioski:

1. CSAiU (wcześniej WSO im. Gen. J.BEMA) odegrały znaczącą rolę w osiąganiu przez WRiA SZ RP zdolności 
do realizacji zadań w ramach NATO;

2.  Szkolenie językowe przyczyniło się do wzbogacenia SZ RP w żołnierzy posługujących się w sposób komunika-
tywny językiem angielskim;

3.  Misje realizowane przez żołnierzy CSAiU spowodowały nabycie doświadczeń przez kadrę dydaktyczną i do-
wódczą w zakresie współczesnego użycia WRiA;

4.  Wdrożenie elementów koncepcji PWO przyczyniło się do uzyskania nowych zdolności szkoleniowych CSAiU, 
które wychodzą naprzeciw wyzwaniom przyszłego pola walki;

5.  Wymagania wynikające z realizowanych w ramach NATO ćwiczeń przyczynia się do rozwoju bazy szkolenio-
wej CSAiU.
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Pan Generał brygady Józef Petruk
Był niezwykłym artylerzystą

Każda śmierć, która odbiera życie bliskiej nam osobie napawa nas smut-
kiem  i  skłania do głębokiej  refleksji nad doczesnym życiem. Odszedł od 
nas  Pan Generał  Józef  Petruk  znakomity  dowódca  –  szef wielu  pokoleń 
artylerzystów i rakietowców. Był już w sędziwym wieku, a śmierć nastąpiła 
po długiej chorobie, jednak godnie przeżył 95 lat. 

Wraz z jego zgonem kończy się etap tych artylerzystów, którzy rozpo-
czynali swoją służbę w okresie drugiej Wojny Światowej. Należał do po-
kolenia  naszych  rodaków  żyjących  na  pograniczu  trzech  okresów  nieła-
twej historii Rzeczypospolitej Polskiej. Najpiękniejsze lata jego młodości 
przebiegały w czasie trwającej okupacji i działań wojennych. 

Urodził się 1 lipca 1923r. w miejscowości Świeże powiat Chełm, wo-
jewództwo Lubelskie. Do wybuchu drugiej Wojny Światowej ukończył 4 
klasy Gimnazjum Państwowego. 

Służbę wojskową rozpoczął w sierpniu 1944r. jako podchorąży w Ofi-
cerskiej Szkole Artylerii w Chełmie. Po ukończeniu szkolenia 1 marca 1945 

r.  został mianowany na  stopień podporucznika w korpusie oficerów artylerii. Po promocji  otrzymał  skierowanie na 
dowódcę plutonu ogniowego baterii  58 Pułku Artylerii Przeciwpancernej,  który wchodził w  skład 14BAPpanc.  Już 
w końcowym etapie wojny w połowie kwietnia 1945 r. brał udział w krwawych walkach podczas forsowania przez 2 
AWP Nysy Łużyckiej oraz pod Budziszynem i operacji praskiej. 

Tuż po promocji, jako młody oficer i zaledwie po miesięcznym szkoleniu swojego plutonu przeszedł swój pierwszy 
chrzest bojowy. Jego pułk będący wówczas w odwodzie przeciwpancernym brał udział w tych niezwykle krwawych 
walkach z kontratakującymi czołgami niemieckich dywizji pancernych. W początkowym okresie operacji Łużyckiej 
pułk wykonywał  zadania ogniowe w artyleryjskim przygotowaniu  ataku,  a  następnie  jako odwód przeciwpancerny. 
Najkrwawsze boje z nacierającymi czołgami stoczyli artylerzyści tego pułku w walkach o Budziszyn, Ratwitz, Luppa. 
Jednak największe straty 58 Pułk Artylerii Przeciwpancernej poniósł w niezwykle zaciętych bojach pod Dauban. W tych 
walkach jedna armata z plutonu dowodzonego przez podporucznika Józefa Petruka została zniszczona, ale pozostała 
część plutonu prowadziła zaciętą walkę niszcząc nacierające czołgi nieprzyjaciela. Po uzupełnieniu strat jego pluton 
brał udział w dalszych działaniach w ramach pułku w operacji praskiej. 

Szlak bojowy pułk zakończył na terenie Czechosłowacji pod Litomericami. Ten egzamin w krwawych bojach młody 
oficer w stopniu podporucznika zdał celująco. Zapewne oprócz wiedzy teoretycznej, wielkiej odwagi i tego przysłowio-
wego szczęścia skutecznie walczył do zakończenia działań wojennych. 

Za niezwykłą odwagę, hart ducha i waleczność oraz wykazane męstwo w boju został odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Czechosłowackim Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych od lipca 1945r. dowodził już baterią.

Nastał czas pokoju  i każdy oficer, który odbywał skrócony cykl  szkolenia, a  sprawdził  się w okresie wojny, był 
kierowany na  różnego  rodzaju kursy doskonalące. Pan porucznik Petruk  tego  rodzaju przeszkolenie odbył w  latach 
1946-1947 w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu i po ukończeniu oraz zdaniu egzaminów na ocenę bardzo dobrą, 
zostaje mianowany na stopień kapitana i we wrześniu 1947 r. wyznaczony na stanowisko oficera taktyczno-wyszko-
leniowego 22 Pułku Artylerii Lekkiej w Sulechowie. W tamtym czasie w wyniku reorganizacji zarysowały się duże 
braki kadrowe i każdy oficer mający doświadczenie bojowe oraz odpowiednie przeszkolenie, w trybie przyśpieszonym 
awansował i był wyznaczany na wyższe stanowiska.

Oni służyli razem z nami...
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Stąd  też od  lutego 1948  r. Pan kapitan Petruk zostaje pomocnikiem  Inspektora Artylerii w Dowództwie Okręgu 
Wojskowego Poznań, a 7 grudnia tego roku powraca do 22 Pułku Artylerii Lekkiej na stanowisko szefa sztabu z jed-
noczesnym pełnieniem obowiązków dowódcy pułku. Skuteczność  jego dowodzenia  zostaje wysoko oceniona przez 
przełożonych, stąd też ponownie zostaje skierowany na kurs dowódczo-sztabowy, który odbył od grudnia 1949 r. do 
stycznia 1951 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Artylerii w Leningradzie, a po jej ukończeniu zostaje awansowany do 
stopnia majora i wyznaczony na dowódcę 23 Pułku Artylerii Lekkiej, a zaledwie po niecałym roku dowodzenia tym 
pułkiem zostaje wyznaczony na dowódcę artylerii 29DP. 

Pan generał Józef Petruk na każdym stanowisku służbowym osiągał imponujące wyniki, był zawsze oficerem dyspo-
zycyjnym. Po kolejnym kursie w Akademii Sztabu Generalnego, w 1955 roku obejmuje stanowisko dowódcy artylerii 
2 Korpusu Armijnego. Zdobyte doświadczenie w dowodzeniu jednostkami i oddziałami szczebla taktycznego docenili 
przełożeni i w 1956 r. zostaje wyznaczony na dowódcę nowo organizowanej 10 Dywizji Artylerii Armat w garnizonie 
Głogów, ale nie nacieszył się długim dowodzeniem w tej strukturze organizacyjnej, ponieważ w tym czasie nastąpiło 
pewne ocieplenie w sytuacji międzynarodowej  i w ślad za  tym otrzymał  rozkaz ponownego przeformowania na 31 
Brygadą Artylerii Armat. 

W 1963 r. odbywa krótką praktykę w Szefostwie WRiArt. ŚOW, a następnie zostaje skierowany na studia do Aka-
demii Sztabu Generalnego w Moskwie, które kończy w 1965 r. Po studiach obejmuje stanowisko nowo organizowanej 
36 Brygady Artylerii w garnizonie Biedrusko, która po krótkim czasie zostaje przemianowana na 3 Brygadę Artylerii 
{3BROT}. 

Uwieńczeniem jego solidnej i twórczej pracy na dotychczas zajmowanych stanowiskach dowódczych i sztabowych 
oraz osiąganie imponujących wyników w szkoleniu i dowodzeniu jednostkami i związkami taktycznymi Wojsk Rakie-
towych i Artylerii, zostaje wyznaczony w 1967 r. na Szefa WRiArt. ŚOW. Tym rodzajem wojsk dowodził przez 8 lat, 
a dobitnym wyznacznikiem skuteczności i jakości dowodzenia była nominacja w 1971 r. na stopień generała brygady. 

W październiku 1975 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego ds. 
Obrony Terytorialnej z jednoczesnym pełnieniem funkcji Dowódcy Garnizonu Wrocław i Prezesa WKS-Śląsk. 

To Pan generał Józef Petruk wraz ze swoim zespołem ludzi – pasjonatów zbudował potęgę wielosekcyjnego klubu 
sportowego Śląsk Wrocław. Również z jego inicjatywy powstała nowoczesna i funkcjonalna baza szkolenia dla wszyst-
kich sekcji sportowych klubu. 

W końcowym etapie służby wojskowej został wyznaczony na stanowisko Głównego Specjalisty Kwatermistrzostwa 
Wojska Polskiego. Za wybitne zasługi w dowodzeniu jednostkami i związkami taktycznymi WRiArt. w czasie działań 
wojennych i okresu pokoju oraz twórczej pracy na różnych stanowiskach służbowych, pan generał Józef Petruk został 
odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy 2 klasy, Srebrnym Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim, 
Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Medalem Siły Zbrojne 
oraz licznymi resortowymi i społecznymi odznaczeniami. Był również wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Czy-
nów Żołnierskich. 

Odszedł od nas Żołnierz – Znakomity Artylerzysta – Rakietowiec, dowódca,  szef  i wychowawca wielu pokoleń 
artylerzystów  i  rakietowców. Pan generał był człowiekiem wielkiej wyobraźni  i  twórczego czynu, zawsze starał  się 
o swoich podwładnych i bronił ich przed niesprawiedliwymi ocenami. Każdy był traktowany z należnym szacunkiem. 
Jego wielka wiedza i bogate doświadczenie w dowodzeniu i gospodarowaniu mieniem wojskowym jest godne do naśla-
dowania przez młodsze pokolenia artylerzystów i rakietowców. 

Pan Józef posiadał wielki dar  i niezwykłą umiejętność w nawiązywaniu kontaktów z  ludźmi, ponieważ każdego 
traktował takim jakim jest, a nie takim jakim by się chciało żeby był. Nie tolerował fałszu i obłudy oraz potępiał każdy 
rodzaj lizusostwa. Takim człowiekiem pozostanie w naszej pamięci i żołnierskich sercach. 

Szanowny Panie Generale, starszy kolego i przyjacielu pisząc niniejsze wspomnienia, pragnę podkreślić, że jestem 
szczęśliwy i wdzięczny losowi, ponieważ na drodze mojej żołnierskiej służby spotkałem tak znakomitego przełożonego 

Oni służyli razem z nami...
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z którym przez długie lata współpracowałem dla chwały i wielkości Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zawsze udziela-
łeś cennych rad i pouczeń, byłeś wymagającym przełożonym, ale sprawiedliwym. Twoje powiedzenia wypowiadane 
w trzeciej osobie nadal funkcjonują wśród artylerzystów. Szanowny Panie Generale, kolego i przyjacielu, wszystkie 
Twoje dobre uczynki i miłość do naszego rodzaju wojsk pozostaną w naszych sercach i ludzkiej pamięci. 

Pan Generał Józef Petruk został pożegnany godnie z asystą wojskową, sztandarami jednostek artyleryjskich i hono-
rami przysługującymi odznaczonemu Krzyżem Virtuti Militari. 

Żegnali niezwykłego człowieka  : artylerzyści  i  rakietowcy wielu pokoleń ze wszystkich artyleryjskich  jednostek 
wojskowych, generałowie, władze miejskie, sportowcy z WKS-Śląsk Wrocław i wszyscy, którzy go znali.
Cześć Jego Pamięci !
Antoni Skibiński
Gen. bryg. w st. spocz.

Pan pułkownik Zygmunt Demidowski
Odszedł, a pamięć o nim w naszych sercach pozostanie.

Wrocławski  Oddział  Stowarzyszenia  Polskich Artylerzystów  z  bólem 
i głębokim żalem przypomina Szanownym Kolegom, że 28 kwietnia 2018 
roku odszedł na wieczną wartę znakomity artylerzysta - rakietowiec, kolega 
pułkownik Zygmunt Demidowski  - Prezes Oddziału Wrocławskiego Sto-
warzyszenia.

Jego nagła śmierć była dla nas artylerzystów i rakietowców oraz tych, 
którzy  go  znali  wielkim  ciosem  i  traumatycznym  przeżyciem,  ponieważ 
jeszcze w połowie marca tego roku zorganizował spotkanie świąteczne dla 
członków naszego stowarzyszenia wraz z żonami i wdowami po zmarłych 
kolegach. Jego wizja i plan działalności naszego koła na bieżący rok obfi-
tuje w różne imprezy kulturalne i rekreacyjne, które zamierzał realizować. 
Zygmunt  był  optymistą,  dla  niego  nie  było  trudnych  spraw,  on  posiadał 
wrodzony dar przekonywania  ludzi,  ponieważ każdego człowieka  szano-

wał i darzył swoistą empatią. Ten niezwykły człowiek w którym jeszcze znajdowały się duże pokłady energii, przecież 
dopiero osiągnął wiek dojrzały, a już musiał nas opuścić. 

Urodził się 16 sierpnia 1945 roku w Krzeszowie Górnym, a swoje młode lata i naukę w szkole podstawowej odbywał 
w Ząbkowicach Śląskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w technikum budowy silników lotni-
czych we Wrocławiu i tu również zdał maturę. Swoją drogę życiową w wojsku rozpoczął we wrześniu 1964 roku jako 
podchorąży w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. Po ukończeniu nauki w 1967 roku został mianowany na pierwszy 
stopień oficerski i rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy plutonu w 6.BAA w Grudziądzu. Po roku został przeniesio-
ny do 5.BAA, która stacjonowała w Głogowie, na stanowisko dowódcy baterii dowodzenia. 

W latach 1973-1977 studiował w Artyleryjskiej Akademii w Leningradzie. W końcu 1977 roku rozpoczął służbę 
w 22. pułku artylerii na stanowisku szefa sztabu. Po dwóch latach pracy i zdobyciu odpowiedniej praktyki, w 1979 roku 
objął stanowisko zastępcy szefa sztabu, a następnie szefa sztabu 18.BA w Bolesławcu. 

Na każdym z zajmowanych stanowiskach wzorowo wywiązywał się ze swoich obowiązków. W 1986 roku objął 
obowiązki dowódcy 3.BA, która stacjonowała w Biedrusku. 

Uwieńczeniem jego solidnej pracy na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w jednostkach artyleryjskich 
i  rakietowych było wyznaczenie w 1991 pana pułkownika Zygmunta Demidowskiego na szefa Wojsk Rakietowych 
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i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego. To były ostatnie lata jego służby i pracy w wojskach rakietowych i artylerii. 
W końcowym etapie jego służby w wojsku decyzją MON został wyznaczony w 1997 roku na zastępcę szefa sztabu 
ŚOW ds. Organizacyjno - Mobilizacyjnych, a w2001 roku został zastępcą Dyrektora Departamentu Kontroli. Po 38 
latach służby, 21 września 2001 roku został przeniesiony do rezerwy. 

Zygmunt w naszej pamięci zachowa się jako człowiek o wielkiej wrażliwości i wrodzonej inteligencji. Pozostała po 
nim wielka pustka, której nie da się wypełnić. Był znakomitym artylerzystą-rakietowcem, dowódcą, szefem i wycho-
wawcą wielu żołnierskich pokoleń. 

Pan pułkownik był człowiekiem skromnym i o dużym poczuciu honoru. Jego duża wiedza ogólna i specjalistyczna, 
wewnętrzna dyscyplina oraz etyczny tryb życia stawiały go w gronie cenionych i lubianych dowódców. Długoletnia 
wspólna służba oraz nasze sąsiedztwo dało mi możliwość, a zarazem satysfakcję bliższego poznania Zygmunta i jego 
rodziny. 

Stąd też pozwolę sobie na ten zwrot: Szanowny Panie Pułkowniku, mój Przyjacielu jestem wdzięczny losowi, że dał 
mi możliwość spotkania na mojej żołnierskiej drodze tak znakomitego żołnierza-artylerzysty, z którym przez wiele lat 
służby wojskowej mogliśmy razem pracować dla chwały i wielkości wojsk rakietowych i artylerii. Zygmunt cieszył się 
dużym szacunkiem wśród podwładnych i wielkim uznaniem przełożonych. 

W swoim życiu postępował według maksymy, że ,,mądrość jak morze rozleje się wszędzie, a mórz nienawiści być 
może nie będzie’’. Służbie w wojsku oddał swoje najpiękniejsze lata młodości ale daną mu szansę przez życie wygrał, 
ponieważ do życia zawsze ustawiał się przodem. 

Pan pułkownik Zygmunt Demidowski był znaną osobą nie tylko wśród artylerzystów ale i innych rodzajów wojsk 
z racji zajmowanych stanowisk służbowych jak również jego przyjaznego odnoszenia się do każdego człowieka. Z głę-
bokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Zygmunta. 

Został godnie pożegnany przez artylerzystów i rakietowców z całej Polski, generałów ŚOW, kolegów z innych ro-
dzajów wojsk oraz tych, którzy go znali i kochali. 

Jego pogrzeb odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Pożegnaliśmy naszego Kolegę godnie, ponieważ ca-
łym swoim życiem i służbą w wojsku kierował się zasadami żołnierskiego honoru oraz zawsze miał na uwadze dobro 
i szacunek dla każdego człowieka. 

Takim pozostanie w naszej pamięci.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

Odznaczenia i wyróżnienia:

• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty Krzyż Zasługi
• Srebrny Krzyż Zasługi
• Wpis do Księgi Honorowej MON
• oraz wiele innych medali państwowych i resortowych

Gen. bryg. w st. spocz. Antoni Skibiński
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Pamięci płk. dypl. Ignacego KOMOROWSKIEGO

Wrocławski Oddział  Stowarzyszenia  Polskich Artylerzystów  poniósł 
w 2018 r. niepowetowane straty. Odeszło na wieczną służbę czterech na-
szych wspaniałych kolegów - wśród nich nieodżałowany płk dypl. Ignacy 
Komorowski.

Całą swoją zawodową służbę związał On ze Śląskim Okręgiem Woj-
skowym, trwale wpisując się w historię Szefostwa/Dowództwa Wojsk Ra-
kietowych  i Artylerii  ŚOW. Nie  sposób więc  nie wspomnieć  o Nim na 
łamach „Artylerzysty”.

Płk Ignacy Komorowski zapadł w naszą pamięć, gdyż był nie tylko nie-
tuzinkowym oficerem, niezastąpionym kolegą i przyjacielem, ale przede 
wszystkim życzliwym, dobrym, ciepłym człowiekiem. 

Urodził się 26. stycznia 1940 r. w miejscowości Przecznia (łódzkie), 
gdzie także uczęszczał do szkoły podstawowej. 

W  1960  r.  ukończył  technikum  samochodowe w Kaliszu.  28  września  1960  r.  został  podchorążym Oficerskiej 
Szkoły  Artylerii  (popularnie  zwanej  OSĄ).  Po  jej  ukończeniu,  już  jako  podporucznik,  od  5  października  1963  r. 
rozpoczął  siedmioletnią  służbę  w  10  dywizjonie  rakiet  taktycznych  11  Dywizji  Pancernej.  W  latach  1970-1974 
studiował w Akademii Sztabu Generalnego. Od 1. września 1974 r. rozpoczął służbę w Szefostwie/Dowództwie Wojsk 
Rakietowych i Artylerii ŚOW, która trwała 21 lat, aż do przejścia na emeryturę – 31. lipca 1995 r. 

Ignacego dane mi było spotkać w styczniu 1979 r. kiedy to zameldowałem się do służby w Szefostwie WRiA ŚOW. 
Tak więc pracowaliśmy razem, z małymi przerwami, przez 16 lat. Przez te lata Ignacy był nie tylko wspaniałym kolegą 
ale i dla wielu, w tym dla mnie, prawdziwym przyjacielem. Początkowo cierpliwie wprowadzał mnie w tajniki służby 
w Szefostwie, a następnie był nieocenionym współpracownikiem i podwładnym.

Był człowiekiem bardzo pracowitym, kompetentnym, niezwykle lojalnym, zarówno w stosunku do przełożonych 
jak i kolegów, a jednocześnie człowiekiem niezwykle skromnym, nie zabiegającym o zaszczyty. Niczego nikomu nie 
zazdrościł, ciesząc się wyłącznie tym, co sam posiadał – szczęśliwą rodziną, szacunkiem w pracy i umiejętnością go-
dzenia życia służbowego z prywatnym.

Do legendy przeszły dokumenty opracowywane przez Ignacego na mapach – niezwykle czytelne, ułatwiające prze-
łożonym referowanie, że o „wrażeniu artystycznym” nie wspomnę. 

Trudno  jest w krótkim  tekście umieścić wiele anegdot związanych z  Jego służbą. Musiałby  to być cały wieczór 
wspominkowy. 

Nie można jednak nie wspomnieć o życiu pozasłużbowym. Integrowaliśmy się nie tylko w służbie ale i w sferze 
towarzysko – przyjacielskiej. Wspólnie z żonami braliśmy udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Wspólne 
bale sylwestrowe, dancingi ale i od czasu do czasu wyprawy do teatru czy operetki, że o słynnym kabarecie Elita nie 
wspomnę. Ignacy był w tym duszą towarzystwa, inteligentny i dowcipny. Chciałby pewnie by takiego Go też zapamię-
tano.

W czasie służby płk dypl. Ignacy Komorowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
złotym i srebrnym krzyżem zasługi oraz najwyższymi odznaczeniami resortowymi.

Płk w st. spocz. Piotr Żurakowski
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O człowieku, który nikomu krzywdy nie zrobił

Przytoczne w tytule słowa wypowiedział wnuk pułkownika Zygmunta Rutkow-
skiego uznając, że najlepiej charakteryzują one jego Dziadka. Do tego jednak należy 
dodać  również  to,  że  przez  inne osoby postrzegany był  jako wspaniały,  eleganc-
ki, o wysokiej kulturze osobistej  i  spokojnym usposobieniu człowiek, na którego 
zawsze można było  liczyć. Zarażał  innych pozytywnym nastawie-niem do świata 
i ludzi, których poważał, a także szanował bez względu na pochodzenie i poglądy.

Zygmunt Rutkowski urodził się 19 kwietnia 1924 roku w kolejarskiej rodzinie 
w Jarocinie. Przed wojną ukończył gimnazjum, w czasie wojny pracował jako sto-
larz w Środzie Wielkopolskiej, a w 1945 roku zrobił „małą maturę”. 

Posiadając duże zdolności manualne wyrobił sobie piękny charakter pisma, po-
trafił malować i majsterkować. Nic więc dziwnego, że jego marzeniem były studia 
na architekturze. Los jednak sprawił inaczej i powołany do wojska, w sierpniu 1945 
trafił do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. P

o jej ukończeniu skierowany został do 26 dywizjonu artylerii ciężkiej w Strachowie, gdzie w latach 1947-1952 pełnił 
służbę na stanowiskach dowódcy plutonu oraz dowódcy baterii.

Od września 1952 roku był dowódcą baterii, następnie szefem sztabu i dowódcą dywizjonu szkolnego, początkowo 
w 112 pułku artylerii ciężkiej, a po restrukturyzacji wojsk, w 5 Brygadzie Artylerii Armat w Głogowie. 

We wrześniu 1959 roku, wówczas major Rutkowski rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego w Rember-
towie, a po ich ukończeniu – we wrześniu 1963 roku – został szefem artylerii 38 pułku zmechanizowanego 5 DPanc 
w Kożuchowie.

W listopadzie 1965 roku, już podpułkownik Zygmunt Rutkowski rozpoczyna służbę w Szefostwie Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego, gdzie zadania starszego pomocnika szefa wydziału szkolenia wypełnia 
do kwietnia 1973 roku. Obejmuje wtedy obowiązki zastępcy dowódcy 5 Brygady Artylerii Armat w Głogowie i tam 
w stopniu pułkownika kończy służbę wojskową 18. grudnia 1976 roku. 

Pułkownik  Zygmunt Rutkowski  przez  31  lat  zawodowej  służby wojskowej wzorowo wykonywał  obowiązki  na 
wielu odpowiedzialnych stanowiskach służbowych. Dał się przy tym poznać jako profesjonalny i sumienny oficer, wy-
magający przełożony, ale zarazem skromny człowiek i wspaniały Kolega. Po zdjęciu munduru nie spoczywa na laurach, 
ale z wielkim zaangażowaniem przekazuje wiedzę oraz swoje doświadczenia studentom Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Akademii Muzycznej. 

Wielką rolę w życiu  i  służbie pułkownika Zygmunta Rutkowskiego odgrywała Rodzina. Na balu w głogowskim 
Sądzie poznał Panią Wandę, z którą żeni się 11 kwietnia 1957 roku w Sulechowie. 

Przez wszystkie, wspólnie spędzone lata są szczęśliwym małżeństwem, dzięki czemu udaje się im stworzyć kocha-
jącą się Rodzinę. Pochwalić się mogą dwiema córkami, wnuczką Magdaleną, wnukiem Michałem i prawnukiem Alek-
sandrem. Starsza córka Małgorzata spełniła marzenie Ojca i została architektem, a młodsza Elżbieta realizuje sportowe 
zainteresowania, jakie zaszczepili Rodzice. 

Byli oni pasjonatami turystyki i miłośnikami aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego też w rodzinnym gronie 
pieszo, na rowerach, w kajakach i na nartach przemierzali szlaki turystyczne w kraju i za granicą. Interesujące przy tym 
było to, że chociaż Ojciec potrafił precyzyjnie zaplanować całą marszrutę, nie martwił się sposobem jej realizacji. Pod-
chodził do tego spontanicznie twierdząc „jedziemy, a w razie czego – martwić się będziemy później”. Nie należy więc 
się dziwić, że Pani Elżbieta pracuje w Wojewódzkiej Federacji Sportu, gdzie zajmuje się sprawami kolarstwa i piłki 

Oni służyli razem z nami...



81

ręcznej. Wszystkie wojaże i wycieczki Zygmunt Rutkowski dokumentował osobiście wykonywanymi zdjęciami, które 
potem umieszczał w albumach tworząc imponująca kolekcję fotografii. 

Państwo Rutkowscy otrzymali Medale za długoletnie pożycie małżeńskie z okazji 50-tej  rocznicy ślubu, a 60-tą 
rocznicę ślubu spędzili w Rzymie na wycieczce ufundowanej przez córki. 

W pamięci najbliższych Zygmunt Rutkowski pozostaje Kochającym Mężem, wspaniałym Ojcem, który przekazał 
swoim córkom najważniejsze zasady i wartości życiowe oraz uwielbianym przez wnuki Dziadkiem, który zawsze po-
święcał im wiele czasu i uwagi. Wszyscy z uznaniem mówią o Jego wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach 
takich, jak: turystyka, fotografia, uprawa działki, majsterkowanie, czytanie książek, itp.

Do dziewięćdziesiątego  roku życia był  człowiekiem aktywnym,  towarzyskim, cieszącym się życiem  i kochającą 
rodziną. Niestety kilka miesięcy przed 90-tymi urodzinami, z powodu ostrego zapaleniem płuc trafił do szpitala, gdzie 
utrzymywany w śpiączce farmakologicznej spędził trzy długie miesiące. Potem zaczęła się rehabilitacja i trudna walka 
o powrót do zdrowia. Niestety nie wrócił już do formy sprzed choroby, a po czterech latach znalazł się ponownie w szpi-
talu, gdzie zmarł 11.06.2018 roku w otoczeniu osób mu najbliższych.

W ostatnich latach życia nie zapomnieli o nim koledzy ze Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich, którzy zapraszali 
Go na swoje spotkania, odwiedzali w szpitalu i domu, a także odprowadzili godnie na miejsce spoczynku w asyście 
honorowej żołnierzy Wojska Polskiego. Nie mogło być  inaczej, gdyż płk Zygmunt Rutkowski był człowiekiem ce-
nionym przez przyjaciół i znajomych, a w czasie służby cieszył się wielkim uznaniem przełożonych oraz szacunkiem 
podwładnych.

 Za wybitne zasługi w dowodzeniu oraz szkoleniu został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i re-
sortowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem Zasługi, złotym Krzyżem 
za Zasługi dla Obronności Kraju.

 
Na podstawie opowiadań Pani Wandy Rutkowskiej i Pani Elżbiety Mikołajczak opracował

Zbigniew Dynowski

Oni służyli razem z nami...
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