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Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Zarząd Główny Stowarzysze-
nia Polskich Artylerzystów składa najserdeczniejsze życzenia Artylerzystom 
i Rakietowcom oraz ich rodzinom. Wszystkim żołnierzom Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii życzymy sukcesów w służbie, satysfakcji z wykonywanych 
zadań oraz pomyślności w życiu osobistym. 
Szczególne pozdrowienia kierujemy do naszych Seniorów życząc Wam 
zdrowia, pogody ducha oraz wielu radosnych i niezapomnianych chwil 
w gronie rodzinnym. Na ręce naszych Kolegów członków Stowarzyszenia 
kierujemy serdeczne podziękowania i życzenia wytrwałości w działalności 
społecznej i organizacyjnej oraz dużo zdrowia i pomyślności na co dzień.
Firmom i przedsiębiorstwom działającym na rzecz rozwoju Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii oraz wspomagających działalność Stowarzyszenia składamy 
szczególne podziękowania i życzymy osiągnięć technicznych oraz techno-
logicznych na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnej artylerii i wojsk ra-
kietowych.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
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płk w st. spocz. Roman KŁOSIŃSKI
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów
Dziesięć lat działalności

Geneza Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
Myśl o założeniu organizacji artyleryjskiej towarzyszyła wielu pokoleniom artylerzystów od dawnych lat. Podejmowane były 

próby opracowania statutu stowarzyszenia zarówno w strukturach centralnych jak i terenowych, lecz ciągle brakowało pomyślnego 
zakończenia. Przełomowy stał się rok 2011. Z inicjatywy Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych wówczas jeszcze 
płk. Jarosława Wierzcholskiego 2 grudnia zostało zwołane zebranie założycielskie, które wybrało Komitet Założycielski Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów w składzie: Roman Kłosiński, Aureliusz Chyliński i Ireneusz Bandura, którego zastąpił Ryszard 
Józwiak.

Na zebraniu tym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz zatwierdzono Statut. Próba zareje-
strowania w Krajowym Rejestrze Sądowym nie powiodła się ze względu na brak uzgodnienia Statutu z Ministrem Obrony Naro-
dowej lub organem przez niego określonym. Komitet Założycielski w kwietniu 2012 roku wystąpił z wnioskiem do Dyrektora De-
partamentu Wychowania i Promocji Obronności o akceptacje statutu. Czerwcowa odpowiedź Dyrektora Departamentu sugerowała 
uzupełnienie statutu i po uzupełnieniu jego akceptacja w dniu 19.10.2012 roku. W związku ze zmianami w statucie kolejne zebranie 
założycielskie 20 września 2012 r. zatwierdziło poprawienie statutu i przyjęło uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Polskich Artyle-
rzystów. Komitet Założycielski podjął działania zmierzające do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sąd Rejonowy w Toruniu umieścił STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW z siedzibą w Toruniu pod nume-
rem KRS0000440594 postanowieniem z 19.11.2012 r. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO w Toruniu. Sygnatura sprawy: 
TO.VII NS- REJ.KRS/010163/12/244.

Kolejnym etapem w działalności Stowarzyszenia to Walne Zebranie, które odbyło się 29 listopada 2012 roku. Na zebraniu zo-
stały powołane następujące struktury organizacyjne:
Zarząd Główny:
• Roman KŁOSIŃSKI   – PREZES STOWARZYSZENIA;
• Jerzy KOCIAŁKOWSKI  – I WICEPREZES STOWARZYSZENIA;
• Aureliusz CHYLEŃSKI  – II WICEPREZES STOWARZYSZENIA;
• Jacek MICHALAK   – SKARBNIK;
• Mariusz WYSOCKI   – SEKRETARZ;
• Ryszard JÓŹWIAK   – CZŁONEK ZARZĄDU;
• Zbigniew DYNOWSKI  – CZŁONEK ZARZĄDU.

Główna Komisja Rewizyjna [GKR]:
• Andrzej LORENC   – PRZEWODNICZĄCY GKR;
• Tomasz RUBAJ   – SEKRETARZ GKR;
• Sławomir OWCZAREK  – CZŁONEK GKR;
• Leszek NADROWSKI   – CZŁONEK GKR.

Główny Sąd Koleżeński [GSK]:
• Jan MARCHEL   – PRZEWODNICZĄCY GSK;
• Marek SKUBISZEWSKI  – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO GSK;
• Adam  ALCZAK   – CZŁONEK GSK;
• Janusz TUCKI   – CZŁONEK GSK.

W grudniu 2012 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem o nadanie NIP-u i Regonu a w styczniu 2013 roku 
założono konto w Banku Ochrony Środowiska. W grudniu 2012 r. dzięki uprzejmości Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia – płk. Aureliusza Chyleńskiego rozpoczęła działalność strona internetowa Stowarzyszenia.

SPArt. dziesięć lat działalności...
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Rok 2013 rozpoczął tworzenie struktur Stowarzyszenia, umiejscowienia go w społeczności artyleryjskiej i środowiskach cywil-
nych. To również okres wypracowania wewnętrznych dokumentów normatywnych oraz początek współpracy z instytucjami MON, 
jednostkami wojskowymi, władzami miast i regionu. Już w kwietniu tego roku utworzono Oddziały Terenowe we Wrocławiu, Gło-
gowie i Bolesławcu a w czerwcu w Sulechowie. Oddziały Warszawski i Węgorzewski powstały odpowiednio w 2014 i 2016 roku. 
Przedstawione struktury Stowarzyszenia rozpoczęły aktywną działalność statutową, która trwa już dziesięć lat.

Cele i zadania Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów jest organizacją środowiskową zrzeszająca artylerzystów, rakietowców, żołnierzy 

i pracowników wojska, służących (pracujących) w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armiach paktu NATO i UE, a także 
członków ich rodzin.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Dewizą Sto-
warzyszenia jest hasło „ZAWSZE WIERNI OJCZYZNIE I POLSKIEJ ARTYLERII”.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Toruń a obszarem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
rejony działań Polskich Kontyngentów Wojskowych, polskich misji i przedstawicielstw wojskowych RP.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w dziesięcio-
letniej działalności skupiło się na realizacji głównych celów statutowych.

Pierwszym i zasadniczym celem jest integracja środowisk byłych i obecnych żołnierzy Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz 
kultywowanie tradycji artyleryjskich. Realizacja tego celu opierała się głównie na realizacji letnich (majowych) spotkań artyleryj-
skich, współorganizowanie obchodów Święta WRiA, spotkań świątecznych oraz uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych 
i środowiskowych. W ciągu 10-ciu lat odbyło się dziesięć letnich, zwanych także majowymi, spotkań artyleryjskich. Spotkania te 
przybierały różne formy. Większość organizowana była w oparciu o zgrupowania poligonowe jednostek artyleryjskich. Dawało 
to możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach oraz zapoznanie się z nowym sprzętem i sposobem jego wykorzystania. Część spotkań 
organizowanych było wspólnie z kierowniczą kadrą województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z młodzieżą szkolną klas mundu-
rowych. W trakcie tych spotkań odwiedziliśmy między innymi takie jednostki jak:

• 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych;
• 2 Pułk Inżynieryjny;
• 1 Pomorska Brygada Logistyczna;
• Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC);
• Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

W ramach podróży studyjnej Toruń – Wrocław – Bolesławiec w dniach 26.06-28.06.2019 roku członkowie Stowarzyszenia 
mieli możliwość zwiedzić wybrane regiony oraz zapoznać się ze specyfiką kształcenia oficerów w Akademii Wojsk Lądowych oraz 
funkcjonowaniem 23 Śląskiego Pułku Artylerii.

W przedsięwzięciach tych wzięło udział łącznie około 2000 uczestników.
Kolejną bardzo ważną formą integracyjną były obchody Świąt Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w organizacji tego święta przez kolejne dziewięć lat zabezpieczając pobyt naszych 

kolegów oraz organizując seminaria i zebrania tematyczne z historii artylerii i jej współczesnego użycia. Kultywując tradycje arty-
leryjskie organizowaliśmy konkursy artyleryjskie seniora oraz uroczyste pasowanie na artylerzystów ze strzelanie amunicją bojową.

W konkursach stosowaliśmy dawne sposoby przygotowania nastaw do strzelania oraz wykorzystywaliśmy przyrządy dziś już 
nie spotykane. Mistrzami Ognia Seniora w poszczególnych latach byli:

• 2014 r.  – ppłk Ryszard Jóźwiak;
• 2015 r.  – ppłk Stanisław Gontarski;
• 2016 r.  – płk Henryk Buryta;
• 2017 r.  – mjr Roman Salach;
• 2019 r.  – płk Andrzej Orłowski;
• 2020 r.  – płk Stanisław Kalski;
• 2021 r.  – płk Jan Myrcha.

SPArt. dziesięć lat działalności...
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Uczestnicząc w wielu ćwiczeniach i strzelaniach mieliśmy okazje podzielić się doświadczeniem z młodszymi kolegami oraz 
zapoznać się z nową techniką bojową i sposobami jej wykorzystania.

Kolejnym podstawowym celem Stowarzyszenia było i jest rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku SZ RP oraz propago-
wanie doświadczeń z zakresu artylerii i wojsk rakietowych, szczególnie wśród młodzieży. Szkolenia proobronne organizowane 
w CSAiU oraz na poligonie przy wsparciu jednostek artyleryjskich pozwoliły przybliżyć uczniom klas mundurowych oraz studen-
tom UMK podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, łączności, sprzętu rozpoznawczego oraz innego sprzętu 
uzbrojenia. Pozwoliły również zapoznać się z bronią strzelecką i wykonać z niej strzelanie. Ważnym elementem tych szkoleń było 
zapoznanie się młodzieży z codziennym zżyciem żołnierskim zarówno w koszarach jak i na poligonie i posmakowania strawy z żoł-
nierskiego kotła. Bardzo cennym doświadczeniem były seminaria zorganizowane z młodzieżą. Wystąpienia młodego pokolenia na 
temat rocznic wstąpienia Polski do NATO, 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski organizowane wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim wykazały głęboką wiedzę tej tematyki. Wiele miejsca w działalności Stowarzyszenia zajmowała edukacja 
historyczna a szczególnie historia wojskowości oraz martyrologii Narodu Polskiego.

Członkowie Stowarzyszenia byli częstymi gośćmi muzeów szczególnie toruńskich, twierdzy Toruń oraz innych ciekawych 
miejsc historycznych takich jak Barbarka, poligon toruński, stary rynek we Wrocławiu czy zamek Grodziec.

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem były Biegi Zesłańców organizowane wspólnie ze Związkiem Sybiraków połączone z ele-
mentami szkolenia proobronnego takimi jak marsz na azymut i wg mapy, nawiązanie łączności, udzielanie pierwszej pomocy czy 
też bytowanie w warunkach szczególnych. Mimo dość wysokiej średniej wiekowej członków Stowarzyszenia nie zapominaliśmy 
o przedsięwzięciach sportowych. Organizowaliśmy turnieje tenisa ziemnego, biegi na orientacje, zawody strzeleckie a ostatnio 
marsz na azymut i wg mapy. Przedsięwzięcia te były również okazją do wymiany doświadczeń i spotkań koleżeńskich.

Stowarzyszenie w okresie 10-cioletniej działalności aktywnie współdziałało z czternastoma szkołami ponadpodstawowymi, 
UMK, Kurkowym Bractwem Strzeleckim, Stowarzyszeniem Salutaris, Związkiem Sybiraków, Związkiem Żołnierzy Wojska Pol-
skiego i innymi organizacjami pozarządowymi.

Dziesięcioletnie działanie i realizacja wymienionych przedsięwzięć była możliwa dzięki szerokiemu wsparciu Szefostwa WRiA 
a następnie Zarządu WRiA, jednostek wojskowych, a szczególnie CSAiU, pułków artylerii, 12 WOG a ostatnio jednostek WOT. 
Nieocenioną pomoc w realizacji przedsięwzięć otrzymywaliśmy od władz państwowych oraz samorządowych.

Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia są z nami nasi członkowie wspierający bez których realizacja wiele przedsięwzięć 
byłaby znacznie utrudniona i znacznie uboższa. Nie chodzi tylko o wsparcie finansowe, gdyż korzystanie z wiedzy i doświadczeń 
naszych przedsiębiorstw wzbogaca znacznie treści merytoryczne.

Stowarzyszenie rokrocznie wydawało periodyk „ARTYLERZYSTA”, w którym propagowano zasady użycia artylerii, ciekawe 
rozwiązania taktyczne i techniczne wybitnych artylerzystów oraz promowano produkty przemysłu zbrojeniowego i najnowsze wy-
dawnictwa proobronne.

Szanowni Państwo
My członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów dziękujemy tym którzy nas wspierali oraz dziękujemy tym którzy ze-

chcieli skorzystać z naszej oferty.
Gorące słowa podziękowania kierujemy do naszych seniorów na czele z gen. Skibińskim Antonim za wiedzę i mądrość przeka-

zywaną nam w czasach służby oraz przekazywanie swoich doświadczeń obecnie.
Pan gen. Skibiński imieniny obchodzi 13-go czerwca i w tym dniu złożę Panu życzenia, ale korzystając z tak dostojnego grona 

pragnę w wigilię tego święta życzyć Panu dużo zdrowia i wielu wspaniałych szczęśliwych przeżyć.
Dziękujemy wszystkim Szefom WRiA na czele z Jarosławem Wierzcholskim, który zainicjował utworzenie Stowarzyszenia. 

Dziękujemy dowódcom jednostek za życzliwe podejście do naszych potrzeb i na wasze ręce składamy podziękowania waszym 
podwładnym, którzy bezpośrednio nas wspierają.

Dziękujemy władzom samorządowym woj. Kujawsko-Pomorskiego za wspólną organizację wielu przedsięwzięć z zakresu bez-
pieczeństwa, krzewienia patriotyzmu oraz poznawania historii regionu.

Na ręce marszałka P. Piotra Całbeckiego składamy podziękowania, P. Grzegorzowi Borkowi, P. dyr. Sylwii Tubielewicz-Olej-
nik, P. dyr. Edycie Maciei-Morzuch i wielu innym pracownikom urzędu za wsparcie zrozumienie a bardzo często radę i finansową 
pomoc.

Dziękujemy P. Prezydentowi Torunia za możliwość działania w stolicy polskiej artylerii oraz udostępnienia szerokiej bazy hi-
storycznej grodu Kopernika. 

SPArt. dziesięć lat działalności...
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Szczególne słowa podziękowania kieruję do członków wspierających:
• Wspaniałą współpracę rozpoczął Lechosław Kumoch - Prezes Przedsiębiorstwa AVIOMET Sp. z o.o.;
• dołączyli bardzo szybko do Aviometu Huta Stalowa Wola S.A., WB Electronics S.A., Jelcza Sp. z o.o.;
• na dzień dzisiejszy wspierają nas również Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o., Demarko Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 

Forcepol Sp. z o.o., a przygląda się i rozważa możliwość wsparcia Arpol Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.
Za duchową opiekę nad Stowarzyszeniem dziękujemy duszpasterstwu wojskowemu i wszystkim przyjaciołom oraz sympaty-

kom artylerii i Stowarzyszenia.
Życzymy żebyście się na nas nie zawiedli.
Kończąc pragnę osobiście podziękować Zarządowi Głównemu, Prezesom i Zarządom Oddziałów Terenowych oraz wszystkim 

członkom Stowarzyszenia za to, że chce Wam się chcieć.

Dziękuję za uwagę

SPArt. dziesięć lat działalności...
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Powstanie i rozwój SPArt. ...

płk w st. spocz. Roman KŁOSIŃSKI
Powstanie i rozwój Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów
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Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...

płk rez. Henryk HARKOT
Działalność Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  
Oddział Bolesławiec w okresie dwóch kadencji

Garnizon Bolesławiec od lat „artylerią stoi” i posiada najbogatsze tradycje rakietowo-artyleryjskie w Wojsku Polskim. To tu 
w latach 1962-1998 stacjonowały trzy jednostki rakietowe: 18 Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycznych, 18 Pułk Rakiet i 66 
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Każda z nich miała inne zadania, odmienną historię, ale wspólnie tworzyły tradycje rakietowe 
Garnizonu Bolesławiec. Od 1998 roku kontynuatorem tradycji stała się 23 Śląska Brygada Artylerii przedyslokowana z garnizonu 
Zgorzelec, na bazie której w 2012 roku został utworzony 23 Śląski Pułk Artylerii.

Przez ponad pół wieku funkcjonowania jednostek rakietowo-artyleryjskich garnizon wykształcił duże grono doświadczonej 
kadry, która wniosła znaczący wkład w rozwój i działania operacyjno-taktyczne Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego, 
jak również w życie społeczne Bolesławca.

Powyższe fakty w sposób naturalny stworzyły przyjazne środowisko do powołania oddziału terenowego Stowarzyszenia Pol-
skich Artylerzystów. Taką szansę i potrzebę w 2013 roku dostrzegł ówczesny dowódca pułku płk Andrzej LORENC i spełniając 
warunki statutowe (rozdział IV, §24, pkt 3) umieścił przeprowadzenie zebrania założycielskiego w planie obchodów Święta 23 
Śląskiego Pułku Artylerii. 

Inauguracja działalności bolesławieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbyła się w dniu 5 kwietnia 2013 
roku, w której na zaproszenie dowódcy pułku uczestniczył Prezes SPArt. płk rez. Roman KŁOSIŃSKI.

W wyniku proceduralnych działań statutowych zostały wyłonione władze oddziału:

ZARZĄD:
• Prezes    płk rez. Henryk HAROT;
• Wiceprezesi   płk rez. Jan BIAŁY, płk Paweł ŚWITALSKI;
• Sekretarz   mjr rez. Leszek SZOSTEK;
• Skarbnik   mjr Mirosław FRIEDEK.

KOMISJA REWIZYJNA;
• Przewodniczący  mjr Szymon CZERWIŃSKI;
• Wiceprzewodniczący  mjr rez. Zdzisław HAMERA;
• Sekretarz   ppłk Tomasz LISIECKI.

Oddział został zarejestrowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w Toruniu w dniu 23.04.2013 roku i w ten sposób powstał 
nowy podmiot działający w środowisku byłych i obecnie służących artylerzystów i rakietowców w Bolesławcu. W pierwszym roku 
działalności oddział funkcjonował w składzie 40-osobowym. 
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W dniu 23.03.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w czasie którego dokonano wyboru nowych władz 

oddziału.
ZARZĄD:

• Prezes   płk rez. Henryk HARKOT;
• Wiceprezesi  płk Paweł ŚWITALSKI, płk rez. Jan BIAŁY;
• Sekretarz  mjr Remigiusz KWIECIŃSKI;
• Skarbnik  st. chor. sztab. rez. Ryszard KRZOS.

KOMISJA REWIZYJNA:
• Przewodniczący ppłk Piotr KOBYŁECKI;
• Wiceprzewodniczący mjr rez. Zdzisław HAMERA;
• Sekretarz  st. chor. sztab. rez. Piotr GWARDECKI.

W okresie minionych dwóch kadencji działalność oddziału koncentrowała się na dążeniu do realizacji zadań i osiągania celów 
statutowych, które były wynikiem kompromisu potrzeb i możliwości. Jedną z pierwszych decyzji zarządu poszerzających możli-
wości działania było zawarcie porozumień o współpracy z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 
62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Zarząd widział również potrzebę ułożenia partnerskich relacji i dobrej współpracy z trzema 
już istniejącymi kołami ZŻWP.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność statutową od integracji byłych i obecnych żołnierzy WRiA oraz sympatyków artylerii 
i wojska. 

Jedną z przyjętych form stały się otwarte zebrania stowarzyszenia, w których uczestniczą zaproszeni goście oraz członkowie 
innych organizacji zrzeszających byłych artylerzystów i rakietowców. W tej konwencji odbywają się Spotkania Noworoczne orga-
nizowane każdorazowo w styczniu, w trakcie których jest okazja do podsumowań, podziękowań i życzeń. 

Oprócz spraw bieżących i informacji o SPArt., w formie referatów i prezentacji przedstawiane są materiały dotyczące istotnych 
zmian na szczeblu Sił Zbrojnych RP oraz wniosków z udziału wojsk w misjach, szczególnie pododdziałów (grup) wystawianych 
przez 23 pa, a to w sposób istotny przyczyniło się to do poszerzenia wiedzy szczególnie o artylerii. Przykładowe tematy to:

• Nowy System Dowodzenia SZ RP (2013);
• Wnioski i doświadczenia wynikające z udziału żołnierzy 23 pa w misjach w Afganistanie jako Grupy Wsparcia Ognio-

wego oraz Zespół Szkolenia Artylerii (2013);
• Wnioski i doświadczenia wynikające z realizowanych przez pułk zadań podczas misji w Kosowie (2014);
• Plany rozwoju artylerii SZ RP (2015);
• Założenia dotyczące powstania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej (2016);
• Najważniejsze zadania realizowane co roku przez 23 pa.

Spotkania te są również wzbogacane pokazem najnowszego sprzętu bojowego wchodzącego na wyposażenie 23 pa (29.01.2015). 
Istotnym akcentem każdego otwartego zebrania są Spotkania Artyleryjskich Pokoleń, które dopełniają integrację byłych 

i obecnych żołnierzy. Akceptacja dla tej formy działalności stowarzyszenia (12 spotkań) wyrażona jest w pozytywnych opiniach 
uczestników, a w sposób wymierny we wzroście liczby członków stowarzyszenia.
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Osobnym, istotnym rozdziałem integracji całego środowiska rakietowców i artylerzystów są spotkania organizowane przez Za-
rząd Główny Stowarzyszenia w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczy znaczna liczba członków SPArt. Bolesławiec. Uczest-
nicy zawsze są pod wrażeniem bogatego i różnorodnego programu jak i doskonałej organizacji.

 

Zarząd Główny zaplanował w ramach VII Spotkania Artyleryjskiego podróż studyjną zlecając organizację O.T. Wrocław i Bole-
sławiec, która odbyła się w dniach 26-28.06.2019. Był to pierwszy przypadek, gdzie oddziały terenowe mogły zaprezentować swój 
region jak również sprawność organizacyjną.

Zarząd SPArt. w Bolesławcu opracował i przedstawił do zatwierdzenia dwudniowy plan pobytu, który przewidywał:
• w dniu 27.06. zwiedzanie Zamku Grodziec i zapoznanie się z jego historią oraz kolację integracyjną w hotelu GARDEN.

Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta na Zamku Grodziec ze względu na jego bogatą historię, unikatowe eksponaty, orygi-
nalną budowę i baśniowe położenie.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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Był też zorganizowany podwieczorek, gdzie w anturażu dziedzińca zamkowego można było zregenerować siły po trudach 
zwiedzania.

 

 

 

W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie artyleryjskich pokoleń, w trakcie którego wręczono wyróżnienia zaproszonym 
gościom, zasłużonym członkom stowarzyszenia. Uhonorowano seniorów wojsk rakietowych gen. bryg. (s) Antoniego Skibińskiego 
i płk dypl. (s) Włodzimierza Rudzińskiego. Podziękowania i wyróżnienia otrzymali również obecni przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz członkowie wspierający.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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• w dniu 28.06. spotkanie w ratuszu z władzami samorządowymi Bolesławca, zwiedzanie Zakładów Ceramiki Artystycznej, 
rynku i przybliżenie historii Bolesławca, pokaz sprzętu 23 śpa, zapoznanie się z zadaniami i sprzętem batalionu inżynie-
ryjnego armii USA, wspólny obiad i zakończenie spotkania.

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z władzami samorządowymi miasta, w trakcie którego Pan Prezydent Piotr ROMAN 
zapoznał z historią miasta oraz przedstawił osiągnięcia i perspektywy rozwoju mocno akcentując korzyści wynikające z piętnasto-
lecia obecności w unii europejskiej.
  

Ważnym elementem poznania regionu była wizyta w Ceramice Artystycznej dająca możliwość zapoznania się z tradycją wytwa-
rzania wyrobów ceramicznych oraz współczesnymi technologiami produkcji.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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W kolejnym etapie uczestnicy zostali zapoznani ze sprzętem batalionu inżynieryjnego armii USA, po czym Dowódca 23 Pułku 

Artylerii płk Grzegorz POTRZUSKI zaprezentował sprzęt, bazę garażową oraz miejsca pracy żołnierzy. Ta część została zakończo-
na złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem i tablicami jednostek artyleryjskich, których spadkobiercą prawnym 
i kontynuatorem tradycji jest 23 Śląski Pułk Artylerii. 

 

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia integrujące środowisko, ale można śmiało stwierdzić, że każdy rodzaj wspólnej 
aktywności przyczynia się do osiągnięcia tego celu.

Kolejną ważną kartą działalności statutowej stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji wojskowo-historycznych i populary-
zacja dorobku pokoleń rakietowców i artylerzystów. W ramach tej aktywności delegacje stowarzyszenia uczestniczą corocznie 
w obchodach rocznicowych wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, forsowania Nysy Łużyckiej, Dnia Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej i innych.

Przedstawiciele SPArt. są zawsze zapraszani i uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez dowódcę 23 pa, takich jak 
Święto Pułku, Święto WP, przysięgi żołnierzy szkolonych w pułku.

 

 

 

Majową tradycją stały się zebrania poświęcone pamięci istnienia jednostek rakietowych (18 BROT i 18 pr) w Garnizonie Bo-
lesławiec. Bardziej uroczysty charakter miało spotkanie w 2017 roku w 55 rocznicę utworzenia 18 Brygady Rakiet Operacyjno–
Taktycznych, gdzie na placu apelowym przed rozwiniętym szykiem pułku zostały przypomniane rakietowe tradycje Garnizonu Bo-

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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lesławiec oraz indywidualne osiągnięcia żołnierzy brygady. Spotkania kończą się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy 
pod tablicą pamiątkową. Drugim etapem jest spotkanie przy żołnierskim obiedzie lub na majowym pikniku poza rejonem jednostki.

 

 

W bieżącym (2022) roku przypada 60. rocznica powstania18 BROT i planujemy w podobnie uroczysty sposób wspólnie z kołem 
nr 1 i 2 ZŻWP dać wyraz pamięci trzydziestoletniej historii brygady.

Dolny Śląsk i sam Bolesławiec są świadkami wielu interesujących wydarzeń historycznych i batalii wojennych.
Korzystając z bogactwa regionu SPArt. wspólnie z kierowniczą kadrą 23 Pułku Artylerii w dniach 6-7 września 2016 roku 

uczestniczyło w podróży historyczno-geograficznej szlakiem II Armii Wojska Polskiego. W trakcie tej podróży uczestnicy mogli 
zapoznać się z „Planem Operacji Łużyckiej” przedstawionym przez członka SPArt. mjr Mirosława FRIEDEK oraz porównać swoją 
wiedzę wojskowo-historyczną z terenem i warunkami prowadzenia operacji.

  

Na szlaku naszej podróży znalazło się również Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu (STALAG LUFT 3). To tu miała miejsce 
historyczna ucieczka jeńców, która stała się kanwą scenariusza amerykańskiego filmu wojennego w gwiazdorskiej obsadzie z 1963 

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...



44

roku. Po zwiedzeniu obiektów muzeum delegacja uczestników złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przy tablicy pamiątko-
wej. Podróż zakończyła się spotkaniem przy ognisku.

 

Kolejna podróż wojskowo-geograficzna (20.10.2017) zawiodła nas do ziemi lubuskiej, gdzie naszym celem było zapoznanie się 
historią Pałacu Lobkowitzów w Żaganiu. Obiekt ten jest jednym z najwyśmienitszych barokowych zabytków regionu, który został 
wzniesiony na ruinach średniowiecznego zamku Piastów.

Kolejnym etapem było zwiedzanie niemieckiej fabryki amunicji i materiałów wybuchowych w Krzystkowicach z okresu II 
wojny światowej. Ogromne wrażenie na uczestnikach wywarła skala obiektu (około 30 km kwadratowych) oraz kamuflaż hal pro-
dukcyjnych i obiektów pomocniczych.

 

 

W ramach poznawania regionu i jego historii członkowie stowarzyszenia wraz z liczną grupą żołnierzy 23 Pułku Artylerii w dniu 
6 czerwca 2018 roku udali się do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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Sam obiekt obozu przypomniał ponurą kartę historii, a dalsze jego zwiedzanie tylko potęgowało uczucie grozy i niedowierzania, 
że mogli to zrobić ludzie ludziom. Na zakończenie delegacja członków stowarzyszenia i żołnierzy 23 śpa złożyli wiązankę kwiatów 
i zapalili znicze. 

Wizyta w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki wszystkim uczestnikom przybliżyła warunki pracy górników, proces wydoby-
cia i używane narzędzia.

 

 

Kolejnym obszarem działalności stowarzyszenia było i jest prowadzenie badań nad historia oraz rozwojem polskiej artylerii 
i jednostek rakietowych oraz rozpowszechnianie tych badań.

Aktywność członków stowarzyszenia w tym zakresie przybiera różne formy, począwszy od artykułów do „ARTYLERZYSTY” 
poprzez referaty w formie prezentacji, wystawy fotograficzne do wydawnictw książkowych.

Artykuły publikowane w naszym periodyku „ARTYLERZYSTA” opisywały jednostki (pododdziały) garnizonu Bolesławiec 
i Zgorzelec oraz ich sprzęt.

Referat w formie prezentacji pt. „Rys historyczny wojsk rakietowych w 1961-2005” autorstwa płk (s) Henryka HARKOT 
pierwszy raz został wygłoszony w ramach Centralnych Obchodów Święta WRiA w Toruniu w dniu 26.11.2014 roku i powtórnie 
na konferencji naukowej zorganizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na temat 100 LAT WOJSK 
RAKIETOWYCH I ARTYLERII W NIEPODLEGŁEJ POLSCE. Został też zaprezentowany członkom stowarzyszenia bolesła-
wieckiego oddziału na jednym ze spotkań w 2015 roku, a w formie artykułu ukazał się na łamach „ARTYLERZYSTY”.

W 2014 roku z okazji Święta Artylerii w 23 pa zostały zaprezentowane dwie wystawy fotograficzne:
• „Sprzęt artyleryjski WP w latach 1943-2012” przygotowana przez mjr rez. Leszka SZOSTKA;
• „Historia wojsk rakietowych sprzętem pisana” przygotowana przez mjr Mirosława FRIEDKA.

Oddział bolesławiecki dzięki pasji i determinacji swoich członków może pochwalić się znaczącym dorobkiem wydawniczym:
1. Płk (s) Jan BIAŁY – „Z życia artylerzysty” – książka biograficzna.
2. Płk (s) Henryk SZOPA – współautor „Bolesławiec ceramiką i wojskiem zapisany”.
3. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „Artyleria polowa Wojska Polskiego 1943-2018”.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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4. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „Artyleria polowa Wojska Polskiego 1939-1945”.
5. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „152 mm armatohaubica wz. 77 Dana”.
6. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „122 mm artyleryjska wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta”.
7. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „203,2 mm armata samobieżna 2S7 Pion” – u wydawcy ma się ukazać w I półroczu 2022 roku.
8. Mjr rez. Leszek SZOSTEK – „122 mm artyleryjska wyrzutnia rakietowa BM-21 Grad – u wydawcy ma się ukazać w I pół-

roczu 2022 roku.
9. Ppłk rez. Tomasz LISIECKI, mjr rez. Leszek SZOSTEK – „23 Śląska Brygada Artylerii (1984-2011)” – u wydawcy ma się 

ukazać w 2023 lub 2024 roku.
10. Ppłk rez. Tomasz LISIECKI – „Barbarossa”. Wydawnictwo Militaria.
11. Ppłk rez. Tomasz LISIECKI – „Stalingrad”. Wydawnictwo Militaria.
12. Ppłk rez. Tomasz LISIECKI v „75 lat Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu” – u wydawcy. (znaczna część książ-

ki poświęcona historii artyleryjskiego garnizonu).

Najbardziej twórczymi autorami są koledzy Leszek SZOSTEK i Tomasz LISIECKI, obaj z wykształcenia artylerzyści lecz o in-
nych profilach zainteresowań historycznych. Kol. SZOSTEK pozostał wierny artylerii i jej historii.

 

Pasją kol. LISIECKIEGO jest historia drugiej wojny światowej a szczególnie historia frontu wschodniego. Zajmuje się również 
tłumaczeniem rosyjskiej literatury historycznej i posiada na swoim koncie trzy pozycje poświęcone oczywiście frontowi wschod-
niemu. Przykładem tej działalności jest tłumaczenie z ros.: pierwszej na polskim rynku książki Marka Sołonina „22 czerwca 1941, 
czyli jak zaczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana” (2007) – znany i popularny dziś autor.

Istotnym elementem działalności stowarzyszenia było rozwijanie działań proobronnych wśród młodzieży.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” w dniu 16.02.2015 roku zostały zorga-

nizowane zawody sportowo-obronne klas mundurowych na Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Świętoszowie. W zawodach wzię-
ło udział ponad 150 uczniów, którzy reprezentowali szkoły kształcące młodzież w klasach mundurowych z Legnicy, Lubomierza, 
Rakowic, Dobrodzienia i Piechowic. Podobne zawody zostały zorganizowane w 2016 roku.
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W 2015 roku z okazji Dnia Niepodległości odbyły się zawody strzeleckie o puchar Dowódcy 23 pa. W turnieju uczestniczyło 

około 100 uczniów klas o profilu wojskowym. SPArt. oprócz wysiłku organizacyjnego, dzięki pomocy finansowej Zarządu Głów-
nego stowarzyszenie ufundowało puchary dla zwycięzców.

 

Każdorazowo umundurowani członkowie stowarzyszenia wspomagają organizacyjnie przeprowadzenie biegu „Dla wyklętych 
1963”. Organizowany co roku w ramach Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi element więzi międzypokoleniowej żołnie-
rzy, byłych żołnierzy i weteranów oraz uczniów klas mundurowych Garnizonu Bolesławiec. 

 

Warto również wspomnieć o aktywności i sukcesach sportowych naszych członków. 12 sierpnia 2015 roku z okazji Święta Woj-
ska Polskiego na kortach CSAiU odbył się turniej tenisa ziemnego, w którym wziął udział mjr Jan KĘDZIORA.

Przez okres ostatnich trzech lat reprezentant naszego oddziału kol. Henryk GLIŃSKI bierze udział w zawodach na orientacje 
organizowanych przez Zarząd Główny z okazji Święta Wojska Polskiego. 14 sierpnia 2018 roku reprezentacja bolesławieckiego 
oddziału Stowarzyszenia w składzie: Henryk Gliński i Edward Foltyn zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej powyżej 45 
lat. Kol. Henryk Gliński co roku potwierdza doskonałą kondycję fizyczną zajmując zawsze czołowe miejsca w zawodach SPArt.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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Ponad ośmioletnia działalność bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów skutecznie wpłynęła na inte-
grację oraz utrzymywanie międzypokoleniowej więzi w środowisku artylerzystów i rakietowców garnizonów Bolesławiec i Zgo-
rzelec. Zebrane doświadczenia i wnioski będą wykorzystane w dalszej działalności dla osiągania celów statutowych.

Realizacja przedstawionych zadań na tym poziomie nie byłaby możliwa bez kreatywnej postawy kolejnych zarządów, aktywno-
ści członków, dobrej atmosfery w oddziale oraz zdrowych relacji z kołami ZŻWP. Za co wyrażam szczere żołnierskie PODZIĘKO-
WANIE. Zawsze zarząd mógł liczyć na przychylność kolejnych dowódców 23 śpa. 

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna: płk Andrzej LORENC, płk Paweł ŚWITALSKI, płk Grzegorz POTRZUSKI, płk Ma-
rek WASIELEWSKI oraz płk Krzysztof MALANKIEWICZ.

Działalność oddziału odbywa się przy współpracy z Zarządem Głównym SPArt. oraz wsparciu Prezesa Stowarzyszenia płk. (s) 
Romana KŁOSIŃSKIEGO za co w imieniu wszystkich członków bolesławieckiego oddziału wyrażam serdeczne podziękowania.

Zdjęcia: archiwum oddziału SPArt.

Działalność SPArt. Oddział Bolesławiec...
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ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Głogów 
Pielęgnujemy i utrwalamy tradycje artyleryjskie 
w Głogowie

 Głogów w latach 1951-2001 był znaczącym garnizonem artyleryjskim w Śląskim Okręgu Wojskowym i Wojsku Polskim. Przez 
50 lat stacjonowały następujące jednostki artylerii:

• 1951-1956 – 112 Pułk Artylerii Ciężkiej;
• 1956-1957 – Dowództwo 10 Dywizji Artylerii;
• 1956-1967 – 31 Brygada Artylerii Armat;
• 1967-2001 – 5 Pomorska Brygada Artylerii Armat, 5 Brygada Artylerii;
• 1969-1979 – 27 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego;
• 1970-1985 – 14 Podoficerska Szkoła Artylerii.

Po rozformowaniu w 2001 roku 5 Brygady Artylerii tradycje głogowskich artylerzystów oraz oddziałów w historii oręża pol-
skiego noszących nr „5” przejęły dywizjony w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii w Bolesławcu (1 das „Pion” a po jego rozformowaniu 
3 dar). Tam znajduje się Izba Pamięci, w której przechowywane są eksponaty i kroniki z dawnej Sali Tradycji 5 Brygady Artylerii 
z Głogowa oraz przejęty jako depozyt z Muzeum Wojska Polskiego ostatni sztandar wojskowy 5 Brygady Artylerii. 

Kompleks koszar artyleryjskich, baza garażowa i magazynowa oraz obiekty szkoleniowe przejęli głogowscy saperzy z 6 Ośrod-
ka Przechowywania Sprzętu i z 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. Został zachowany w obrębie placu apelowego Pomnik 
Artylerzysty wraz z dwoma armatami, natomiast zgromadzony historyczny sprzęt artyleryjski został przejęty przez Agencję Mienia 
Wojskowego.

W Głogowie pozostało liczne środowisko byłych żołnierzy artylerzystów, które od momentu rozformowania 5 Brygady pozo-
stało wierne tradycji ich dawnego Święta Brygady. Z inicjatywy ówczesnego Wojskowego Komendanta Uzupełnień we współpracy 
ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych już 4 grudnia 2002 roku zorganizowano pod Pomnikiem Artylerzysty obchody 
Święta WRiA zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Obchody „Artyleryjskiej Barbarki” na trwale wpisały się w garnizonowy ka-
lendarz świąt wojskowych i odbywają się corocznie z udziałem Dowódcy Garnizonu, dowódców i szefów instytucji wojskowych, 
władz administracyjno-samorządowych: Prezydenta Miasta Głogowa i Starosty Powiatu Głogowskiego, delegacji z KGHM „Polska 
Miedź”, przedstawicieli kombatantów oraz związków i stowarzyszeń byłych żołnierzy zawodowych i rezerwy wraz z pocztami 
sztandarowymi tych organizacji. 

Częścią głównej uroczystości wojskowej jest specjalnie napisany i przeprowadzany Apel Pamięci nawiązujący do tradycji ro-
dowodu jednostek artylerii ciężkiej noszących numer „5” kończący się wspomnieniem tych artylerzystów, którzy w ciągu danego 
roku zmarli i odeszli na wieczną wartę z salwą honorową i odegraniem sygnału „Śpij Kolego”. W uroczystościach „Artyleryjskiej 
Barbarki” uczestniczyli ówcześni dowódcy 23 Brygady i Pułku z Bolesławca płk Roman Kłosiński, płk Jarosław Kraszewski, płk 
Andrzej Lorenc, ppłk Witold Zawadzki i dowódcy 3 dywizjonu artylerii rakietowej ppłk Paweł Świtalski, ppłk Remigiusz Zieliń-
ski, ppłk Piotr Kobyłecki. Częścią składową uroczystości „Artyleryjskiej Barbarki” jest też tradycyjne kilkugodzinne spotkanie 
koleżeńskie nawiązującego do tradycji „Obiadu Artyleryjskiego”. W tych uroczystościach co roku uczestniczy grupa byłych gło-
gowskich artylerzystów licząca każdorazowo ponad 100 osób zarówno mieszkających w Głogowie jak i przyjeżdzających na te 
uroczystości z całego kraju. Od roku 2010 w uroczystościach w Głogowie uczestniczy jako wojskowa asysta honorowa kompania 
honorowa 3 dywizjonu artylerii rakietowej z 23 Śląskiej Brygady Artylerii (obecnie 23 Śląskiego Pułku Artylerii) z historycznym 
sztandarem 5 Brygady Artylerii przekazanym do Bolesławca jako depozyt z Muzeum Wojska Polskiego.
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Foto. nr 01 - Pomnik Artylerzysty z wojskową asystą honorową w czasie „Artyleryjskiej Barbarki”

Foto. nr 02 – „Artyleryjska Barbarka” - salwa kompanii honorowej 3 dar z historycznym sztandarem 5 Brygady Artylerii
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Historia głogowskiej artylerii w książce Towarzystwa Ziemi Głogowskiej serii „Glogovia Militaris”
Środowisko artyleryjskie włączyło się czynnie w organizację obchodów 60-lecia powstania Garnizonu Głogów w dniu 14 maja 

2011 roku wspólnie z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej, dowództwami jednostek inżynieryjnych i WKU Głogów. Główną częścią 
obchodów była przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Kultury sesja popularnonaukowa pt. „Garnizon Głogów. Historia – Teraź-
niejszość – Przyszłość”. Referaty, komunikaty i wspomnienia dowódców prezentowane na konferencji zostały wydane przez Towa-
rzystwo Ziemi Głogowskiej w formie wydawnictwa książkowego pod redakcją Wiesława Maciuszczaka i Zbigniewa Mazurka jako 
kolejny z tomów serii historycznej „Glogovia Militaris”. Autorami i prelegentami referatów i wspomnień na konferencji o historii, 
tradycjach oraz o współczesnych zadaniach artylerii byli: płk rez. Andrzej Truszkowski, płk Andrzej Marciniak, ppłk rez. Zbigniew 
Mazurek i płk Jarosław Kraszewski. Na terenie jednostki zorganizowany został na tę okazję Dzień Otwartych Koszar, gdzie obok 
sprzętu wojsk inżynieryjnych zaprezentowano sprzęt artyleryjski będący na wyposażeniu w 23 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu.

Foto. nr 03 – okładka książki „Garnizon Głogów”

Powstanie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie
Przełomowym okresem w działalności środowiska głogowskich byłych artylerzystów było powołanie w 2012 roku w Toruniu 

nowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Również w Głogowie zawiązała się grupa inicjatywna powołania Oddziału stowa-
rzyszenia. W dniu 4 kwietnia 2013 roku odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli: prezes SPArt. – płk rez. Roman 
Kłosiński, wiceprezes SPArt., komendant CSAiU w Toruniu płk Aureliusz Chyleński, gen. bryg. rez. Jarosław Wierzcholski - były 
szef WRiA Wojsk Lądowych, honorowy członek SPArt. oraz 35 byłych żołnierzy zawodowych i kontraktowych. W dniu zebrania 
deklaracje członkowskie złożyło 34 osoby. Na wniosek zebrania założycielskiego w dniu 23.04.2013 roku Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów uchwałą nr 6/2013 postanowił utworzyć oddział terenowy bez osobowości prawnej. Zebranie 
dokonało wyboru członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

W latach 2013-2022 Zarząd oddziału Głogów pracował w składzie:
• Prezes – płk rez. Andrzej Truszkowski;
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• I Wiceprezes – ppłk rez. Zbigniew Mazurek;
• II Wiceprezes – ppłk rez. Wojciech Supko;
• Sekretarz – sierż. rez. Emil Pietrzak;
• Skarbnik – mjr rez. Karol Goluch, od 20.02.2016 roku st. chor. sztab. rez. Jerzy Szala.

W związku z rezygnacją Andrzeja Truszkowskiego z przynależności do Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów od walnego 
zebrania sprawozdawczego 9 kwietnia 2022 roku obowiązki prezesa Zarządu SPArt. Oddział Głogów pełni ppłk w st. spocz. Woj-
ciech Supko. 

W latach 2013-2022 Komisja Rewizyjna działa w składzie:
• Przewodniczący – mjr rez. Tadeusz Krasicki;
• Wiceprzewodniczący – ppłk rez. Marek Donaj, od 03.03.2017 mjr w st. spocz. Włodzimierz Chojnacki;
• Sekretarz – plut. rez. Marek Świątek, od 03.03.2017 mjr w st. spocz. Mirosław Jurkiewicz.

Przedstawiciele Oddziału Głogów reprezentowani są we władzach statutowych Stowarzyszenia: ppłk w st. spocz. Marek Donaj 
jest Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego a ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. De-
legatami i uczestnikami zebrań sprawozdawczych byli: płk w st. spocz. Andrzek Truszkowski, płk w st. spocz. Jerzy Biniarz, ppłk 
w st. spocz. Zbigniew Mazurek, ppłk w st. spocz. Wojciech Supko, ppłk w st. spocz. Marek Donaj, mjr w st. spocz.Włodzimierz 
Chojnacki.

Foto. nr 04 – Zdjęcie grafiki zebrania założycielskiego SPArt.

Na podstawie Decyzji 187/MON z 9.06.2009 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia zasad współpracy 
resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi uzgodniono i podpisano porozu-
mienia o współpracy:

• 2.07.2013 roku z Dowódcą Garnizonu Głogów ppłk Adamem Kliszką;
• 10.07. 2013 roku z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Głogowie ppłk Piotrem Mielniczukiem;
• 29.11.2013 roku z Dowódcą 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu płk Andrzejem Lorencem.

Podpisane porozumienia zapewniają naszemu oddziałowi stosowną pomoc i wsparcie w prowadzeniu działalności w zakresie 
wykorzystania pomieszczeń Klubu Batalionowego, adresu do korespondencji, objęciem patronatu i udzieleniem pomocy w organi-
zacji dorocznego Święta Artylerii „BARBARKA” zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym oraz innych przedsięwzięć wynikających 
z naszych planów działania zgłaszanych co roku do opracowywanych w jednostkach wojskowych planów współdziałania.
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Foto. nr 05 – Podpisanie porozumienia z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii przez płk rez. Andrzeja Truszkowskiego i płk Andrzeja Lorenca

Śladami regionalnej wojskowej historii
Wśród podjętych działań związanych z poznawaniem historii wojskowości było zorganizowanie w 2014 roku we współpra-

cy z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej wykładu historyka regionalisty Wiesława Maciuszczaka pt. „Artyleria w Głogowie na 
przestrzeni wieków do czasów współczesnych” połączonej z wycieczką na terenie miasta i obiektów dawnej Twierdzy Głogów 
pt. „Śladami głogowskiej twierdzy i artylerii” prowadzonej przez znanego regionalistę ppłk. rez. Ireneusza Dominiaka. Kolejnym 
przedsięwzięciem była wycieczka do Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry, gdzie znajduje się min. jeden z naj-
większych plenerowych zbiorów dział artyleryjskich i broni rakietowej.

 Wizyty u bolesławieckich artylerzystów
 W ramach współpracy z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii zorganizowano 12 marca 2014 roku podróż wojskowo-geograficzną do 

Bolesławca, w trakcie, której zwiedzono Salę Tradycji 23 pułku, Izbę Pamięci 5 Brygady Artylerii w 3 dywizjonie artylerii rakie-
towej i złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w bolesławieckich koszarach. Kulminacją wyjazdu była wizyta na poligonie 
artyleryjskim OSPWL Żagań w rejonie Obozowiska Trzebień i obserwacja dynamicznych działań dywizjonów artylerii połączo-
nych ze strzelaniem amunicją bojową oraz zapoznaniem się z praktycznym funkcjonowaniem stanowisk dowodzenia i kierowania 
ogniem pułku i naszego 3 dar. Uczestniczyliśmy w uroczystym poligonowym apelu 23 Śląskiego Pułku Artylerii z okazji rocznicy 
15-lecia wstąpienia Polski do NATO. 

W ramach współpracy z Klubem Garnizonowym i Głogowską Informacją Turystyczną w lipcu 2017 roku u bolesławieckich 
artylerzystów z programem wycieczki „Śladami Głogowskiej Artylerii” gościła grupa 50 uczestników wakacyjnej akcji „Lato 
w Twierdzy”. 
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Foto. nr 06 – Wizyta w koszarach artylerzystów w Bolesławcu

Foto. nr 07 – Wizyta na strzelaniach artyleryjskich na OSPL Żagań

Popularyzacja strzelectwa
Jednym z stałych zamierzeń działalności związanej z integracją naszego środowiska artyleryjskiego jest organizowanie od 2014 

roku Rodzinnych Pikników Strzeleckich dla członków i sympatyków stowarzyszenia i ich rodzin we współpracy z głogowskim 
oddziałem Ligi Obrony Kraju oraz z Akademią Sportów Obronnych. Zawody strzeleckie rozgrywane są z pistoletów i karabinków 
sportowych w kategorii mężczyzn, kobiet i młodzieżowej i cieszą się dużą popularnością. Dotychczas korzystano ze strzelnic 
sportowych i myśliwskich w Rudnej, Górze i Serbach koło Głogowa. Po zawodach strzeleckich i wręczeniu pucharów, dyplomów 
i nagród odbywa się integracyjna Biesiada Grillowa.
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Foto. nr 08 - Rodzinny Piknik Strzelecki

Reprezentacja Oddziału bierze udział w dorocznych zawodach strzeleckich organizowanych w Głogowie przez Związek Żoł-
nierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Głogowskiej z okazji Dnia Zwycięstwa w miesiącu maju i Święta Niepodległości na przełomie 
października i listopada. Wielokrotnie najlepsze wyniki i trofea pucharów zdobywali: mjr w st. spocz. Jerzy Wiśniewski, st. chor. 
sztab. Rez. Jerzy Szala, st. chor. sztab. Piotr Rudyk, mjr w st. spocz. Tadeusz Krasicki i ppłk w st. spocz. Janusz Lenartowicz. 

Foto. nr 09 – Artylerzyści z nagrodami na zawodach strzeleckich
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Artyleryjskie nazwy ulic w Głogowie 
Z inicjatywy naszego Oddziału podtrzymywana i utrwalana jest pamięć o tym, że Głogów przez 50 lat był liczącym się garni-

zonem artyleryjskim. W 2018 roku w ciągu ulicy Wojska Polskiego przy której znajduje się kompleks koszar nowo wybudowa-
nemu rondu nadano, decyzją Rady Miasta, nazwę „Rondo Artylerzystów”, a nowo powstałe ulice na dawnym przejętym terenie 
pokoszarowym otrzymały nazwy „Generała Józefa Bema” i „Generała Sowińskiego”. Uroczystość nadania nowych nazw odbyła 
się w obecności członków stowarzyszenia, którą uświetniły również wojskowe poczty sztandarowe z 3 dar z Bolesławca z histo-
rycznym sztandarem 5 Brygady Artylerii i 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Foto. nr 10 – Otwarcie i nadanie nazwy „Rondo Artylerzystów” w Głogowie

Opieka nad pomnikami wojskowymi w Głogowie
Znajdujące się na terenie miasta Głogowa pomniki i obeliski wojskowe otoczone są opieką przez poszczególne organizacje 

i związki weteranów i żołnierzy rezerwy. Z inicjatywy członka naszego stowarzyszenia radnego Rady Miasta Głogowa mjr w st. spo-
cz. Janusza Szmołdy na zlecenie Gminy Miejskiej dokonano renowacji Pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego i kwatery żołnierskich 
mogił na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Legnickiej w Głogowie. Również Pomnik Artylerzysty poddany został przez miejską 
firmę specjalistyczną renowacji oczyszczenia elementów granitowych i odnowienia płyt z wizerunkiem Orła Białego i sentencji 
tradycji pomnika. Członkowie Oddziału będący pracownikami resortu obrony w jednostkach i instytucjach garnizonowych mł. 
chor. rez. Walerian Ptaszyński, st. chor. sztab. Jerzy Szala, mł. chor. w st. spocz. Ryszard Kozak odnowili działa artyleryjskie i znicz 
wchodzący w aranżację Pomnika Artylerzysty. 

Co roku z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w obecności wojskowej asysty honorowej wystawionej przez jednostkę 
głogowskich saperów wspólne wieloosobowe delegacje Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 
Ziemi Głogowskiej, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Strzeleckiego składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze na gło-
gowskich pomnikach: Pomniku Artylerzysty, Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego i w kwaterze żołnierskich grobów na cmentarzu 
przy ul. Legnickiej, Obelisku z Płytą Pamiątkową na Cmentarzu Brzostów, Pomnikiem Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Sło-
wiańskim, Pomnikiem Głogowskich Saperów w Parku Sapera. Delegacja Stowarzyszenia uczestniczy i składa wiązanki kwiatów 
w czasie świąt państwowych i wojskowych organizowanych przez miasto Głogów i Powiat Głogowski.

Za wieloletnie działania oraz opiekę i współpracę ze środowiskiem kombatanckim na terenie Ziemi Głogowskiej Kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2016 roku przyznał Medale „Pro Patria” członkom naszego Stowarzyszenia: 
płk. w st. spocz. Andrzejowi Truszkowskiemu, płk. w st. spocz. Jerzemu Biniarzowi, ppłk. w st. spocz. Zbigniewowi Mazurkowi, 
mjr. w st. spocz. Januszowi Szmołdzie, st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzemu Nagodzie.
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Foto. nr 11 – Składanie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Głogowie

Niezwykłe artyleryjskie kolekcje kolekcjonerskie
Tematyka tradycji artyleryjskich jest kanwą zainteresowań członków Oddziału. W roku obchodów 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości w ramach obchodów „Artyleryjskiej Barbarki 2018” w Klubie Batalionowym zorganizowano wystawę „Odzna-
ki pamiątkowe i oznaki jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego” opracowaną przez ppłk. w st. spocz. Marka Donaja. Zawie-
ra ona kompletny i jedyny w Polsce prywatny zbiór odznak pamiątkowych brygad, pułków i dywizjonów Wojska Polskiego. 
Na wystawie tej zaprezentowane zostały też zbiory monet okolicznościowych związanych z historia Garnizonu Głogów oraz zbiór 
filatelistyczny Wojsko Polskie w opracowaniu st. chor. sztab. w st. spocz. Stanisława Rogożę.

Oddział w Głogowie w czasie pandemii COVID-19
Niestety okres pandemii i ograniczeń sanitarnych w okresie 2020-2022 ograniczył działalność i możliwość organizacji cyklicz-

nych i nowych przedsięwzięć. W 2020 roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego złożono wiązankę kwiatów pod Pomni-
kiem Artylerzysty w czasie Uroczystego Apelu jednostek Garnizonu Głogów. W dniu 4 grudnia w Dniu Świętej Barbary delegacja 
Zarządu w towarzystwie dowódcy Garnizonu Głogów złożyła tylko wieniec pod Pomnikiem Artylerzysty z wojskową asystą ho-
norową wystawioną przez 4 Batalion Inżynieryjny. W 2021 roku we wrześniu udało się przeprowadzić kolejną edycję Rodzinnego 
Pikniku Strzeleckiego, a 5 grudnia 2021 roku odbyła się „Artyleryjska Barbarka 2021” pod Pomnikiem Artylerzysty z wojskową 
asystą honorową z udziałem licznej grupy byłych artylerzystów, delegacji 23 Śląskiego Pułku Artylerii, 4 Batalionu Inżynieryjnego 

i władz administracyjno-samorządowych Głogowa i Powiatu Głogowskiego.

SPArt. Oddział Głogów...
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Ppłk Robert Majdecki
Oddział Terenowy SPArt. w Sulechowie od powstania do 
dnia dzisiejszego

Pierwsze spotkanie założycielskie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbyło się 23 kwietnia 2013 
r. Było to słoneczne, wtorkowe popołudnie, gdy do byłego kasyna na terenie 5. Pułku Artylerii przybyli pierwsi zainteresowani 
powstaniem oddziału w Sulechowie. Powstanie oddziału zainicjował ówczesny dowódca pułku – płk Sławomir Owczarek oraz szef 
sztabu pułku – ppłk Robert Majdecki. Na spotkanie przybyło 17 chętnych. Rozpoczął je płk Owczarek przedstawiając cel spotka-
nia, wstępnie zapoznał wszystkich zebranych z podstawowymi zapisami statusu stowarzyszenia oraz składem władz centralnych. 
Po czym wybrano przewodniczącego zebrania oraz uchwalono porządek zebrania, którego efektem finalnym było podjęcie decyzji 
o utworzeniu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Sulechowie. 

Pierwsze władze zarządu oddziału stanowili:
• Robert MAJDECKI – prezes zarządu oddziału;
• Andrzej ZABŁOCKI – sekretarz zarządu oddziału;
• Marcin WALCZEWSKI – skarbnik zarządu oddziału.

Natomiast skład komisji rewizyjnej był następujący:
• Artur DANIELSKI – przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału;
• Marek SZELĄG – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oddziału;
• Jarosław PISARCZYK – sekretarz komisji rewizyjnej oddziału.

Prezes kolega Robert Majdecki, na jesień 2013 roku, został skierowany na podyplomowe studia operacyjno strategiczne /PSOS/ 
w Akademii Obrony Narodowej. Podczas jego nieobecności, na podstawie uchwały oddziału terenowego, obowiązki pełnił kolega 
Jurek Mijalski. Po powrocie, kolega Robert Majdecki powtórnie przyjął obowiązki prezesa oddziału i pełni je do dzisiaj. W tym cza-
sie oddział się rozrastał. Przyjmował nowych członków i co najważniejsze nie tylko żołnierzy w służbie czynnej. Chętnie deklaracje 
składali również byli żołnierze, którzy mogli się podzielić swoim doświadczeniem oraz zapoznać z historią jednostek stacjonują-
cych na terenie garnizonu Sulechów. 

Jednym z owych członków jest płk rez. Jan Gwóźdź, były dowódca pułku czy ppłk rez. Władysław Pulkowski, który jako pierw-
szy w Wojsku Polskim w dniu 29 września 1963 roku przeprowadził start rakiety bojowej 3R9 dla Ministra Obrony Narodowej, 
członków zarządu i generalicji WP. 

Początki funkcjonowania oddziału terenowego nie należały do najłatwiejszych. Dopiero po upływie pewnego okresu wypraco-
wano stałe przedsięwzięcia, w których członkowie oddziału biorą czynny udział. Do najważniejszych z nich należą (na szczeblu 
centralnym): udział w majowych spotkaniach artyleryjskich, obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, udziału przedstawi-
cieli w zawodach w tenisie ziemnym na terenie CSAiU oraz w konkursie o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora. Na szczeblu 
Garnizonu i pułku: udział w szkoleniach poligonowych pododdziałów pułku, współudział w organizacji spotkania Wielkanocnego, 
Bożonarodzeniowego oraz Święta 5. Lubuskiego Pułku Artylerii (a w tym patronat nad konkursem o tytuł Mistrza Ognia Artyle-
ryjskiego na dany rok). Oddział terenowy co roku funduje nagrodę w postaci statuetki dla zwycięzcy, który w trakcie zawodów 
wędkarskich o puchar Dowódcy 5. pa złowi największą rybę. Oprócz tego władze oddziału i jego członkowie aktywnie uczestni-
czą w wielu uroczystościach patriotycznych na terenie garnizonu. W roku 2019 miasto Sulechów obchodziło 700-lecie istnienia. 
W związku z tą okazją oddział terenowy SPArt. wraz z 5. Pułkiem Artylerii ufundował tablicę upamiętniającą obchody. Tablica na 
zawisła na froncie ratusza w Sulechowie.

Oddział terenowy w Sulechowie od 2014 rok jest wspierany przez kpt. rez. Józefa Kasperowicza ps. BYSTRY. Uczestniczy 
on aktywnie we wszystkich uroczystością patriotyczny na terenie garnizonu oraz angażuje się w działalność oddziału. W uznaniu 
zasług, zgodnie z uchwałą nr 03/2015 z dnia 07 lipca 2015 r. Zarządu Głównego, został przyjęty w poczet członków wspierających. 
Natomiast 15 sierpnia 2015 r. podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Sulechowie otrzymał Patent Członka Honorowego 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Należy również zwrócić uwagę, iż mimo swojego wieku aktywnie uczestniczył w działal-
ności oddziału. W tym roku kolega Kasperowicz obchodził będzie 104 urodziny.

Sulechowski oddział cały czas dynamicznie się rozwija. Część członków przenosi się do innych jednostek i przechodzi do in-
nych oddziałów. Aktualnie liczy on 45 członków. Warto zwrócić uwagę na to, iż oddział nie obejmuje tylko garnizonu Sulechów, 
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należą do niego również żołnierze z jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej. W związku z tak dużą liczbą członków podjęto decy-
zję o zwiększeniu zarządu oddziału i władze oddziału stanowili:

• Robert MAJDECKI – prezes zarządu oddziału;
• Konrad WACŁAWIK – sekretarz zarządu oddziału;
• Marcin WALCZEWSKI – skarbnik zarządu oddziału;
• Marek SZELĄG – członek zarządu oddziału;
• Stanisław KAMIŃSKI – członek zarządu oddziału.

W 2021 roku ze względu na wystąpienie z szeregów oddziału sekretarza i skarbnika, podczas walnego zebrania dokonano 
wyborów uzupełniających do zarządu oddziału. Na stanowisko sekretarza wybrano kpt. rez. Jacka Szczepaniaka, a na skarbnika, 
służącego w pułku, kpt. Radosława Wałeckiego, pozostały skład zarządu bez zmian.

Sulechowski oddział cały czas działa realizując swoje założenia. Głównym zadaniami na przyszłość jest: utrzymanie na tym 
samym lub wyższym poziomie organizacji i współudziału we wcześniej wspomnianych przedsięwzięciach na terenie garnizonu. 
Natomiast nowe wyzwanie stanowi nawiązanie współpracy z różnymi stowarzyszeniami młodzieżowymi o charakterze paramili-
tarnym z terenu garnizonu, dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem, a także propagowanie wśród nich postaw patriotycznych.
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Płk Zbigniew Moszumański
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów  
Oddział Warszawa

Każdy jubileusz skłania do refleksji, do zadumy nad minionym czasem. Dziesięciolecie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 
– to pierwszy, już znaczący krok, który warto podsumować. Dziesięć lat temu zdecydowano, że społeczność artylerzystów i rakie-
towców będzie mieć własną organizację. Oczywiście, towarzyszyły temu dyskusje: czy nie wystarczą dotychczasowe organizacje 
społeczne, czy nowa jest potrzebna, czy będzie to tylko mało znacząca efemeryda? Przeciwstawiano pozytywne przykłady polskich 
organizacji artyleryjskich funkcjonujących w Wielkiej Brytanii: Związku Artylerzystów Konnych – najstarszej (1947 r.), Związku 
Artylerii Przeciwlotniczej czy londyńskiego Koła Oficerów Artylerii. Dotrwały one – choć w formie szczątkowej – aż do XXI 
wieku. Ich celem było podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji artyleryjskiej, utrzymywanie łączności między kolegami, udziela-
nie wzajemnej pomocy, wspólne obchody świąt artyleryjskich, wydawanie biuletynów oraz subsydiowanie wydawnictw o historii 
artylerii.

W kraju jednak nie było organizacji skupiającej artylerzystów i rakietowców, choć pewne symptomy tego miały miejsce w Klu-
bach Oficerów Rezerwy Artylerii funkcjonujących od 1972 r. przy jednostkach i instytucjach Wojsk Rakietowych i Artylerii. Po-
dobnie było, gdy w 1981 r. – na bazie tych klubów – powstawały koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, w tym Koło nr 8 
ZBŻZ przy Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii WP. Zresztą, z większości członków Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego powstał w 2013 r. Oddział Warszawa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Jak do tego doszło?
Na początku XXI wieku zrodziła się myśl o powołaniu organizacji polskich artylerzystów, która miała skupiać i integro-

wać zarówno tych w służbie czynnej, w rezerwie, jak i w stanie spoczynku, a także sympatyków Wojsk Rakietowych i Arty-

lerii. Żywiono nadzieję na podtrzymywanie i kultywowanie szczytnych tradycji tego rodzaju wojsk.
Długo trwały dyskusje na ten temat wśród kadry artyleryjskiej. Wreszcie zadania tego podjął się Warszawski Klub Artyle-

rzystów. Klub – to zacne grono artylerzystów i rakietowców skupione w Kole nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 
w większości kończyli służbę wojskową w Szefostwie (Dowództwie) Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz w sztabach i instytucjach 
centralnych Wojska Polskiego. Wielu z nich, ze względów osobistych, jest i pozostało członkami Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego. Środowisko to jednak zawsze myślało i wyrażało się z szacunkiem o artylerii i wojskach rakietowych, w których oddziałach 
spędzili swoje najpiękniejsze lata. Faktem też była chęć pozyskania członków, którzy z różnych względów nie wstąpili do Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego.

W 2008 r. środowisko to przygotowało projekt statutu stowarzyszenia i plan zamierzeń organizacyjnych z zamiarem ich przed-
stawienia szefowi Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk Lądowych gen. bryg. Stanisławowi Butlakowi. Projekt statutu 
opracował sekretarz Klubu płk Stanisław Kalski. Po jego przedyskutowaniu we własnym gronie, został rozesłany do wybranych 
osób i instytucji związanych z wojskami rakietowymi i artylerią do zaopiniowania. Najbardziej wyczerpującą i rzetelną opinię 
przesłał wówczas płk prof. Czesław Jarecki z Akademii Obrony Narodowej. U pozostałych opiniodawców projekt nie wzbudził 
większego zainteresowania.

Podczas spotkania z szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii DWL problem powołania artyleryjskiej organizacji omawiano 
szczegółowo. Szef zaaprobował przedłożone propozycje, lecz nie skutkowało to dalszymi działaniami. Kolejne spotkania również 
kończyły się na pozytywnych deklaracjach. Trwała jednak zagorzała dyskusja dotycząca miejsca usytuowania władz centralnych 
przyszłego stowarzyszenia – Warszawa czy Toruń? Wobec zmniejszenia liczebności Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii DWL 
oraz braku bazy lokalowej umożliwiającej prowadzenie szerszej działalności oraz artyleryjskiej jednostki w pobliżu Warszawy 
uznano, chociaż niejedno głośnie, że siedzibą władz centralnych przyszłego stowarzyszenia artylerzystów powinna być stolica 
polskiej artylerii –Toruń.

Dopiero jednak w 2010 r., po uprzednich rozmowach z toruńskimi artylerzystami, przedstawiono temat stowarzyszenia arty-
lerzystów ówczesnemu szefowi Wojsk Rakietowych i Artylerii DWL gen. bryg. Jarosławowi Wierzcholskiemu, który uważnie 
wysłuchał propozycji i niezwłocznie podjął problem. W krótkim czasie zorganizował spotkanie artylerzystów w Toruniu, podczas 
którego powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia oraz głównego organizatora Stowarzyszenia płk. Romana Kłosińskiego 
(byłego komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz dowódcy 23. Śląskiej Brygady Artylerii). W rezultacie tych 
działań powstało Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, a Walne Zebranie powołało naczelne władze Stowarzyszenia na czele 
z prezesem płk. Romanem Kłosińskim.

SPArt. Oddział Warszawa...
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Kadencja 2014-2019
Trochę czasu upłynęło od zebrania założycielskiego SPArt. w Toruniu, gdy 13 stycznia 2013 r. kol. płk Stanisław Kalski otrzy-

mał e-mail o następującej treści: „Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, po udzieleniu informacji na temat Stowa-
rzyszenia, w pełni wspiera inicjatywę P. Stanisława Kalskiego w utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie”. W związku 
z tym podczas zebrań Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dwukrotnie były przedstawiane informacje na temat Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów i jego statutu. Następnie 23 kolegów1 Warszawskiego Klubu Artylerzystów na spotkaniu w dniu 
15 października 2013 r. zdecydowało o powołaniu Komitetu Założycielskiego Warszawskiego Klubu Artylerzystów – Oddziału 
Warszawa SPArt. W skład Komitetu Założycielskiego weszli koledzy: płk Ryszard Kaleta, płk Stanisław Kalski, płk Sławomir 
Oleszczak i płk Jan Przeździecki.

Uchwałą zebrania powołano Warszawski Klub Artylerzystów – Oddział Warszawa SPArt. U podstaw przyjęcia tej nazwy było 
odniesienie do nieformalnej nazwy bardzo dobrze działającego od 15 marca 1981 r. Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
(ZBŻZ, ZBŻZiORWP), skupiającego głównie artylerzystów i rakietowców z Garnizonu Warszawa. Koło to było bowiem w prostej 
linii spadkobiercą tradycji powołanego 12 grudnia 1972 r. Klubu Oficerów Rezerwy Artylerii (KORA).

Wybrano również Zarząd Oddziału w składzie: prezes Zarządu – kol. płk dr Jan Przeździecki, I wiceprezes – kol. gen. bryg. 
Alfons Kupis, II wiceprezes – kol. płk Stanisław Kalski, sekretarz – kol. płk Sławomir Oleszczak i skarbnik – kol. płk Mieczysław 
Ciepielski2. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli koledzy: przewodniczący – gen. bryg. Marek Oleksiak, wiceprzewod-
niczący – płk Andrzej Cielebąk i sekretarz – ppłk Andrzej Duljasz. Z kolei mandaty delegatów na Walny Zjazd SPArt. otrzymali 
koledzy: płk Stanisław Kalski, płk Czesław Porzuczek i płk Jan Przeździecki. Na członka Zarządu Głównego SPArt. został wybrany 
kol. płk Stanisław Kalski.

Przyjęto także miejsce siedziby oraz adres Oddziału, których użyczył ówczesny Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów 
i Weteranów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Ryszard Żuchowski. Ponadto zobowiązano Zarząd do podjęcia starań o nadanie Oddzia-
łowi osobowości prawnej. Właśnie to zadanie sprawiło początkowo Zarządowi najwięcej kłopotów organizacyjnych. Wniosek 
złożony w tej sprawie do Sądu Okręgowego w listopadzie 2013 r. został dwukrotnie odrzucony z powodu niezałączenia zgody 
Zarządu Głównego SPArt. oraz zgody organu założycielskiego – Prezydenta m.st. Warszawy, a następnie konieczności rezygnacji 
z części nazwy oddziału „Warszawski Klub Artylerzystów”, co zdaniem Sądu oznaczało odrębny byt i wskazywało na niezależność 
Oddziału od Zarządu Głównego. Takiej nazwy nie przewidywał również statut SPArt. Dlatego też dopiero w dniu 26 maja 2014 r. 
Oddział Terenowy Warszawa SPArt. został zarejestrowany i otrzymał numer KRS, po czym założono konto bankowe i zgłoszono 
te dane do organu założycielskiego.

Pomimo początkowych perturbacji liczebność Oddziału w 2014 r. wynosiła 26 członków. Niestety optymizm Zarządu Oddziału 
z 2014 r. zarówno odnośnie do napływu nowych członków Oddziału, jak i rozwinięcia szerszej działalności społecznej, poparty 
uzyskaniem osobowości prawnej, nie znalazł odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związku z tym Zarząd złożył w 2019 r. wniosek 
o wykreślenie Oddziału z rejestru sądowego. Niestety, ze względu na zmianę przepisów wniosek nie uzyskał akceptacji sądu.

Ogólną ideą przyświecającą wspomnianym działaniom było skupianie środowiska artyleryjskiego, kultywowanie szczytnych 
tradycji i dziejów artylerii oraz rozważanie o przyszłości artylerii. Dlatego też spotkania Oddziału i wszystkie inne przedsięwzięcia 
były organizowane wspólnie z Kołem nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Bardzo pozytywnie należy ocenić wystąpienia 
kolegów związane z historią niektórych jednostek i szkolnictwem wyższym Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz innymi tematami. 
Przygotowywano m.in. wystąpienie o powstaniu odrodzonej artylerii w 1918 r. (kol. Zbigniew Moszumański) oraz serię prelekcji 
o szkoleniu kadr artyleryjskich w byłej Akademii Obrony Narodowej, której patronowali kol. płk prof. Czesław Jarecki i kol. płk 
dr Apolinary Prokop.

W czasie I kadencji odbyło się 40 posiedzeń Zarządu Oddziału i 40 comiesięcznych spotkań członków Oddziału, których część 
rejestrowano w formie elektronicznej. Kol. płk Ryszard Kaleta założył stronę internetową (https://raport-wiarusa.pl), gdzie można 
zobaczyć filmy i zdjęcia ze spotkań naszego Oddziału, a także spotkań i uroczystości całego Stowarzyszenia.

1  Członkami-założycielami Oddziału Warszawskiego SPA byli koledzy: płk Krzysztof Aleksandruk, płk Kazimierz Chodelski, płk 
Andrzej Cielebąk, płk Mieczysław Ciepielski, ppłk Andrzej Duljasz, płk Henryk Górny, płk Ryszard Kaleta, płk Stanisław Kalski, 
płk Czesław Kawiński, płk Grzegorz Kędzierski, gen. bryg. Alfons Kupis, por. Józef Kurpinowicz, płk Tadeusz Maśliński, płk 
Aleksander Mazur, płk Władysław Misiewicz, płk Zbigniew Moszumański, płk Józef Niessner, gen. bryg. Marek Oleksiak, płk 
Sławomir Oleszczak, płk Jan Przeździecki, płk Leon Rabuszko, płk Jan Rozwandowicz i płk Stanisław Skupień.

2  W związku z pogarszającym się stanem zdrowia kol. płk Mieczysław Ciepielski zrezygnował w pełnienia funkcji skarbnika i w jego 
miejsce dnia 16 lutego 2016 r. podczas Zebrania Sprawozdawczego został wybrany kol. płk Grzegorz Kędzierski.



63

Zarząd Główny SPArt. na wniosek Zarządu Oddziału przyznał w tym czasie 21 Odznak Złotych, Srebrnych i Honorowych 
SPArt. Ponadto prezes Zarządu Oddziału wręczył 70-, 80- i 90-latkom ponad 30 statuetek rocznicowych. Odwiedzano też naszych 
kolegów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w naszych spotkaniach.

Pamiętano o odchodzących na wieczną wartę, uczestnicząc w pogrzebach naszych przełożonych, nauczycieli i kolegów, zapala-
jąc znicze, składając kwiaty i pocieszając najbliższych. 

Zorganizowano też spotkanie w Centrum Weterana Misji Pokojowych w Warszawie, gdzie oddano hołd żołnierzom polskim, 
w tym artylerzystom, poległym na służbie w misjach pokojowych. Kilkakrotnie przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w Mię-
dzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, dzięki zaangażowaniu kol. gen. bryg. Marka Oleksiaka i życzliwości 
Klubu Generałów i Admirałów RP. Wzięto także udział, przy wsparciu gen. dyw. prof. Jerzego Modrzewskiego, w obchodach 
rocznicowych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. W podróży historycznej do Wrocławia i Bolesławca 
organizowanej w 2019 r. przez Zarząd Główny SPArt. wzięło udział 4 członków Oddziału. 

Nawiązano współpracę z Urzędem Dzielnicy Warszawa Bemowo, gdzie wspólnie uczestniczono w składaniu wiązanek kwiatów 
w przed pomnikiem gen. Józefa Bema w dniu Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz z okazji rocznicy urodzin bohatera naro-
dowego Polski i Węgier. Ta niepisana tradycja została przerwana na czas niedostępności pomnika z powodu prac przy metrze. Na 
ten czas zdecydowano składać wiązanki kwiatów przy popiersiu gen. Józefa Bema, które znajduje się w warszawskich Łazienkach.

Dobrze układała się współpraca z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, dzięki jej prezesowi płk. 
Zdzisławowi Przeszłowskiemu, który jest również członkiem Oddziału.

Należy podkreślić również satysfakcję ze współpracy z Zarządem Głównym SPArt. opartej na stosunkach koleżeńskich i udziale 
w jego przedsięwzięciach.

W spotkaniach artyleryjskich w Toruniu oraz w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii corocznie uczest-
niczyło tylko po kilku kolegów. Natomiast z okazji Barbarki Zarząd Oddziału wspólnie z Zarządem Koła nr 8 organizował coroczne 
uroczyste spotkania członków i ich rodzin oraz zaproszonych gości. W 2019 r. spotkanie to było poświęcone również 100. rocznicy 
urodzin kol. płk. Stanisława Sowińskiego.
Kadencja 2020-2025

W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawa, podczas którego podsumowano 
działalność w I kadencji, przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2014-2019, przyjęto uchwałę 
o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału, przyjęto uchwałę programową oraz wybrano nowe władze. Oddział w 2014 r. liczył 
26 członków. W ciągu okresu sprawozdawczego do grona członków dołączyło 17 kolegów, ale, niestety, 9 odeszło na „wieczną 
wartę”. Warto dodać, że członkiem Zarządu Głównego SPArt. na II kadencję został wybrany kol. płk Stanisław Kalski.

W skład Zarządu Oddziału weszli koledzy: prezes Oddziału – ppłk Andrzej Duljasz, I wiceprezes – płk Stanisław Kalski, II 
wiceprezes – płk Zbigniew Moszumański, sekretarz – płk Sławomir Oleszczak i skarbnik – płk Grzegorz Kędzierski. Natomiast 
w skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani koledzy: przewodniczący – gen. bryg. Marek Oleksiak, wiceprzewodniczący – płk 
Ryszard Kaleta i sekretarz – płk Stanisław Skupień. Z kolei mandaty delegatów na Walny Zjazd SPArt. otrzymali koledzy: ppłk 
Andrzej Duljasz, płk Edward Hajdukiewicz, płk Stanisław Kalski, gen. bryg. Marek Oleksiak i płk Jan Przeździecki.

Wybuch pandemii Covidu-19 (koronawirus) spowodował podjęcie decyzji ograniczających działalność Oddziału. Realizacja za-
planowanych przedsięwzięć Oddziału musiała zejść na dalszy plan. Głównym powodem było, że członkowie Oddziału – to oficero-
wie w podeszłym wieku (średnia 89 lat). Uwzględniając to, Zarząd Oddziału podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji planowanych 
zadań w 2020 r., pozostawiając jedynie możliwość zdalnej pracy zarządu. Na posiedzeniu sierpniowym Zarządu Oddziału podjęto 
decyzję o kolejnym spotkaniu koleżeńskim. Dnia 14 września odbyło się pierwsze po 6 miesiącach przerwy, przy zachowaniu 
środków bezpieczeństwa, spotkanie członków Oddziału Warszawa. Uczestniczyło 16 członków. Głównym celem było wręczenie 
jubilatom listów gratulacyjnych od prezesa Zarządu Głównego SPArt. oraz pamiątkowych statuetek. Zebrani wyrazili chęć do orga-
nizowania dalszych spotkań w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie i przy zachowaniu podstawowych środków 
bezpieczeństwa. Uaktualnione też zostały tematy wystąpień z cyklu historii artylerii, np. kol. płk Zbigniew Moszumański zaprezen-
tował swoje dwie najnowsze książki: jedną poświęconą w całości artylerii lwowskiej 1918-1919, a drugą – częściowo artylerii, tzn. 
1. Pułkowi Artylerii Polskiego Korpusu Posiłkowego 1917-1918.

Niewątpliwym sukcesem było podpisanie korzystnej umowy z prezesem Stowarzyszenia Polska – Wschód o udostępnienie sali 
na spotkania członków Oddziału Warszawa na lata 2021-2022. Prezes zaprosił naszych członków do udziału w przedsięwzięciach 
międzynarodowych organizowanych w obiektach SP-W.

SPArt. Oddział Warszawa...
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W 2021 i 2022 r. Zarząd spotykał się w zależności potrzeb i w okrojonym składzie ze względu na ograniczenia pandemiczne. 
Składano wiązanki kwiatów przed popiersiem gen. Józefa Bema w Łazienkach oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza w roczni-
cę wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się ostatnie wspólne zebranie Oddziału 
Warszawa SPA i Koła nr 8 ZŻWP, podczas którego wręczono odznaczenia związkowe i pamiątkowe statuetki. Koło nr 8 ZŻWP 
uległo samorozwiązaniu, a część członków została przejęta przez Oddział Warszawa SPA.

Warto wspomnieć, że kol. płk Stanisław Kalski w VII Konkursie Artyleryjskim Seniorów (14 października 2020 r.) organizo-
wanym przez Zarząd Główny SPArt. zajął I miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów, a w VIII Konkursie 
Artyleryjskim Seniorów (18 listopada 2021 r.) – IV miejsce, uzyskując tytuł III Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów.

W lutym odbyło się spotkanie prezesa i I wiceprezesa Oddziału Warszawa z szefem Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk. 
dypl. Zenonem Wiśniewskim. Tematem spotkania była realizacja planów działalności Oddziału Warszawa. Z kolei w marcu 2022 
r. powrócono do comiesięcznych spotkań członków Oddziału. Dnia 22 kwietnia 2022 r. obchodzono uroczyście setną rocznicę uro-
dzin kol. płk. Józefa Koleśnickiego. Z tej okazji wręczono jubilatowi dyplomy, ryngraf, medale i pamiątkowe statuetki.

SPArt. Oddział Warszawa...
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SPArt. Oddział Wrocław...

ppłk Leszek Ciepielski
płk Zbigniew Dynowski
O Wrocławskim Oddziale przy okazji jubileuszu 
Stowarzyszenia Polskich Artlerzystów

Wydawać by się mogło, że nie tak dawno obchodziliśmy piątą rocznicę utworzenia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, a tu 
już zbliża się kolejny jubileusz. Stwarza to doskonałą okazję powrotu do tego co w okresie mijających dziesięciu lat wydarzyło się 
również we wrocławskim Oddziale Stowarzyszenia. Wprawdzie wydarzenia do 2017 roku opisaliśmy w artykule pt. „Od Szefostwa 
WRiA SOW do Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów”, ale dla zachowania ciągłości zdarzeń warto przypomnieć naj-
ważniejsze zdarzenia z pierwszego pięciolecia.

Rozpocząć wypada od tego, że w 2012 roku w składzie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia znaleźli się koledzy repre-
zentujący były Śląski Okręg Wojskowy, tj.: Roman Kłosiński, Jerzy Kociałkowski, Zbigniew Dynowski, Sławomir Owczarek, 
Andrzej Lorenc i Janusz Tucki, którzy wybrani zostali również do składów pierwszych organów Stowarzyszenia. Szczególną rolę 
w okresie przygotowawczym odegrał kol. Jerzy Kociałkowski, który z wielkim zaangażowaniem koordynował działania zmierza-
jące do powołania Stowarzyszenia.

W marcu 2013 roku odbyło się Zebranie członków założycieli powołujących we Wrocławiu jeden z pierwszych Oddziałów Sto-
warzyszenia. Utworzyli go oficerowie wywodzący się z rozwiązanego w 2002 roku Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego, a pierwszy Zarząd działał w składzie: Zygmunt Demidowski (prezes), Stanisław Gajewski (sekretarz) 
i Ignacy Komorowski (skarbnik). W kolejnej kadencji kol. Tadeusz Żmurko zastąpił kol. Ignacego Komorowskiego na stanowisku 
skarbnika, a do składu Zarządu wybrano na stanowisko wiceprezesa kol. Zbigniewa Dynowskiego, który w 2018 roku przyjął sta-
nowisko prezesa, po niespodziewanej śmierci kol. Zygmunta Demidowskiego. W czasie tych kadencji Komisję Rewizyjną tworzyli 
koledzy: Piotr Żurakowski (przewodniczący) i Janusz Cieślak (sekretarz).

Od początku istnienia Oddziału skupialiśmy się głównie na integrowaniu środowiska wrocławskich artylerzystów i rakietow-
ców, utrzymywaniu więzi z artyleryjskimi jednostkami w Bolesławcu i Sulechowie oraz współpracy z jednostkami we Wrocławiu, 
w tym przede wszystkim z Akademią Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz 4. Regio-
nalną Bazą Logistyczną.

Stałymi elementami naszej działalności stały się obchody „Barbarki”, Dnia Kobiet, spotkania świąteczne, wyjazdy na okolicz-
nościowe uroczystości do artyleryjskich jednostek wojskowych w Bolesławcu i Sulechowie, a także do Głogowa i Pleszewa. Nie 
tylko przy okazji Wszystkich Świętych pamiętamy o Kolegach, którzy odeszli na wieczną wartę, a wdowy po nich zapraszamy na 
nasze uroczystości i spotkania. 

W kolejnych latach wyjeżdżaliśmy do Torunia na zebrania, spotkania integracyjne, konferencje oraz na centralne obchody 
Święta WRiA, przeprowadziliśmy trzy Walne Zebrania Sprawozdawcze (17.02. i 15.12.2018 r. oraz 14.12.2019 r.) i Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze (12.2021 r.), braliśmy udział w obchodach świąt: 23 Pułku Artylerii i 62 Kompanii Specjalnej w Bole-
sławcu, 5. Pułku Artylerii w Sulechowie i Akademii Wojsk Lądowych. Dwukrotnie byliśmy w Pleszewie na organizowanych przez 
kol. Floriana Siekierskiego zjazdach byłych żołnierzy i pracowników 20 pappanc (VIII i IX Zjazd Koleżeński w roku 2017 i 2019). 
W Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyliśmy w konferencji naukowej nt. wsparcia wojsk w operacji (XI 2017) oraz obchodach 
święta Uczelni i święta WRiA. Braliśmy udział w uroczystościach przekazania obowiązków dowódców jednostek w 23. Pułku Ar-
tylerii w Bolesławcu i 5. Pułku Artylerii w Sulechowie. 

Ponadto do „Artylerzysty” przesłane zostały artykuły opracowane przez Kolegów: Demidowskiego i Dynowskiego (2017), 
Cieślaka i Dynowskiego (2018) oraz wspomnienia o zmarłych Kolegach, które napisali: Pan gen. Antoni Skibiński, kol. Piotr Żura-
kowski i Zbigniew Dynowski. Oprócz tego w 2017 roku Pan gen. Antoni Skibiński i Zygmunt Demidowski nagrali wywiady dla 
potrzeb toruńskiej filii Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy. 

W wyniku rozmów prowadzonych z synową płk. Józefa Krautwalda - dowódcy 1 pam w dywizji gen. Maczka - unikatowe 
pamiątki z okresu jego służby przekazano do Filii Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu. Nasi przedstawiciele brali też udział 
w obchodach Dnia Flagi RP, Święta Narodowego 3 Maja i Święta Wojska Polskiego oraz przysięgach i promocjach wojskowych na 
wrocławskim Rynku. Nie zapominamy również o jubileuszowych uroczystościach członków naszego Oddziału
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SPArt. Oddział Wrocław...

W 2019 roku najważniejszym i prestiżowym dla naszego Oddziału przedsięwzięciem było zabezpieczenie pobytu we Wrocławiu 
uczestnikom VII Spotkania Artyleryjskiego. W dniach 26-27 czerwca gościliśmy członków naszego Stowarzyszenia zapewniając 
im możliwość zwiedzania miasta, podziwiania pokazu multimedialnego fontanny przy wrocławskiej Iglicy oraz zapoznania się 
z procesem szkolenia artylerzystów w Akademii Wojsk Lądowych. Osobnych atrakcji dostarczył rejs wycieczkowy statkiem po 
Odrze. Następnie uczestniczy spotkania zwiedzili zamek Grodziec i udali się do Bolesławca, gdzie m.in. uczestniczyli w uroczystej 
kolacji, wzięli udział w spotkaniu z prezydentem Bolesławca Panem Piotrem Romanem, odwiedzili Zakład Ceramiki Artystycznej 
oraz zapoznali się ze sprzętem 23 pa i amerykańskiego batalionu inżynieryjnego.

Wracając do 2019 roku warto również odnotować, że w dniach 4-5 lutego, na zaproszenie Prezesa Bartłomieja Zająca, w Hucie 
Stalowa Wola gościli Pan gen. Antoni Skibiński, Zbigniew Dynowski oraz Jerzy Kociałkowski.

W ostatnich latach pandemia koronawirusa dezorganizowała nasze plany i działania. Pierwsze symptomy wystąpiły już w koń-
cu 2019 roku, a w marcu 2020 roku wprowadzony został w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, który sparaliżował życie 
całego kraju. W związku z tym działalność naszego Oddziału została nie tylko ograniczona, a wręcz całkowicie ją zawiesiliśmy.

Nie mniej jednak w 2020 roku z inicjatywy kolegów Zbigniewa Dynowskiego i Janusza Cieślaka powstała strona internetowa 
„Artylerzyści SOW” a grupa pasjonatów, do której zaliczyć należy kolegów: Leszka Ciepielskiego, Romana Dąbrowskiego, Jana 
Żuralskiego i Mieczysława Deja zaangażowała się w jej aktualizację.

W październiku 2020 roku zorganizowaliśmy w Akademii Wojsk Lądowych spotkanie z dr hab. Grzegorzem Kiarszysem, który 
wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. „Magazyny taktycznej broni jądrowej Wisła w świetle szpiegowskich zobrazowań sateli-
tarnych, raportów CIA i współczesnych metod teledetekcyjnych”. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli słuchacze i wykładowcy 
Uczelni oraz przedstawiciele naszego Oddziału.

Na wielkie słowa uznania zasługują postawa i zaangażowanie kol. Floriana Siekierskiego, który w plebiscycie „Słowa Wielko-
polskiego” uznany został „Osobowością 2020 roku” w powiecie pleszewskim. W ten sposób doceniona została jego aktywność na 
różnych polach działalności społecznej i charytatywnej.

Wspomnieć również należy o przykrym obowiązku organizowania uroczystości pogrzebowych, podczas których żegnaliśmy 
Kolegów: Zygmunta Demidowskiego, Jana Bieńka, Ignacego Komorowskiego, Zygmunta Rutkowskiego oraz naszego nestora 
i członka honorowego Pana generała bryg. Józefa Petruka. Na pogrzebie płk. Leona Załuski w Kaliszu (IV 2019) reprezentował nas 
kol. Florian Siekierski, a za pośrednictwem poczty kwiatowej złożony został w czasie pogrzebu wieniec na grobie Ignacego Ko-
morowskiego. W listopadzie 2018 roku sporządziliśmy tzw. „listę pamięci” i zapoczątkowaliśmy zwyczaj składania zniczy z okazji 
Wszystkich Świętych na mogiłach wrocławskich artylerzystów.

Obecnie Oddział we Wrocławiu liczy 21 członków zwyczajnych oraz dwóch członków honorowych w osobach Panów Genera-
łów: Antoniego Skibińskiego i Sławomira Owczarka. Członkiem kolejnych Zarządów Głównych od momentu powstania Stowarzy-
szenia jest kol. Jerzy Kociałkowski. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie: Zbigniew Dynowski (prezes), Leszek Cie-
pielski (wiceprezes), Janusz Tucki (sekretarz) i Piotr Janiak (skarbnik). W Komisji Rewizyjnej działają koledzy: Jacek Pruchnicki 
(przewodniczący) i Janusz Cieślak (sekretarz).

Po okresie pewnej stagnacji spowodowanej pandemią postanowiliśmy rozszerzyć zakres działalności naszego Oddziału oraz 
uaktywnić jego członków. Rozpoczęliśmy od uporządkowania kwestii funkcjonowania Zarządu i Oddziału. Zgodnie z wymogami 
Statutu SPArt. opracowaliśmy „Regulamin Działania Organów Władz Oddziału”. Uchwałą nr 2 z dn. 29 marca 2022 roku Za-
rząd Główny Stowarzyszenia zaakceptował jego zapisy, które wdrażane są do życia na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania 
Członków Oddziału z dnia 9 kwietnia br. Przy okazji założyliśmy konto bankowe, które ułatwia nam sprawniej zarządzać finansami 
Oddziału.

Poszukując nowych form aktywności zamierzamy utworzyć stowarzyszenie zwykłe, pozostając przy tym w strukturach Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów jako jego integralna i nierozłączna część. Funkcjonowanie w tej formule poszerzy nasze moż-
liwości pozyskiwania źródeł finansowania działalności statutowej. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczą trzy osoby. 
Nie trzeba przy tym tworzyć statutu, bo działalność prowadzi się na podstawie regulaminu i uchwały zebrania założycielskiego. 
Wymagane jest jednak powołanie zarządu, posiadanie NIP/REGON, otwarcie rachunku bankowego oraz założenie uproszczonej 
księgowości w postaci księgi kasowej. Rejestracji stowarzyszenia zwykłego dokonuje się w Wydziale Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Wrocławia bez konieczności ujęcia go w KRS. Prezydent Wrocławia wspomaga działalność organizacji pozarzą-
dowych wpisanych do rejestru stowarzyszeń poprzez dotacje finansowe przekazywane na konkursy, projekty oraz różnego rodzaju 
inicjatywy lokalne. 
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Kolejny pomysł dotyczy potrzeby większej integracji wrocławskiego środowiska artylerzystów. W tych niełatwych czasach 
uznaliśmy, że do udziału w działalności stowarzyszenia zwykłego warto zaprosić nasze Panie, a więc żony, partnerki, córki i wdowy 
po naszych zmarłych Kolegach, które - jak widać na zdjęciu poniżej - i tak już uczestniczą w spotkaniach świątecznych i okoliczno-
ściowych. Potrzebujemy w naszych działaniach nie tylko kobiecej wrażliwości, ale i pomocy w pracy na rzecz naszego środowiska 
i w działalności charytatywnej. Dlatego też przyjmiemy Panie do swojego grona licząc na ich pomoc oraz wsparcie w różnych ob-
szarach naszej działalności. Niejako w zamian, w podziękowaniu za ich pracę zamierzamy każdego roku organizować weekendową, 
rodzinną podróż tematyczną do wybranych zakątków naszego pięknego regionu. 

Wielkanocne spotkanie (kwiecień 2022 roku)

Musimy wspomnieć o jeszcze jednym zamiarze. Jak wszystkim wiadomo, Wrocław jest miastem krasnali, a więc idąc za pomy-
słem kilku naszych Kolegów postanowiliśmy stworzyć figurkę krasnala i nadać jej imię „KANONIER” upamiętniając w ten sposób 
artylerzystów nie tylko naszego regionu. 

Dzięki życzliwości władz miasta i Dyrekcji Muzeum Miejskiego we Wrocławiu uzyskaliśmy już zgodę na lokalizację artyleryj-
skiego krasnala. Zainstalujemy go na terenie wrocławskiego Arsenału z nadzieją na popularyzację artylerii i uatrakcyjnienie tego 
miejsca, ale liczymy też na to, że znajdzie on uznanie w oczach mieszkańców Wrocławia i turystów. Powołaliśmy Komitet Budowy 
Krasnala z Honorowym Przewodniczącym gen. dyw. Sławomirem Owczarkiem na czele. Komitet ten w drodze konkursu ofert 
wyłoni projekt oraz wykonawcę statuetki. Zastanawiamy się, jak wyglądać ma artyleryjski krasnal i dlatego wszystkich sympaty-
ków naszego rodzaju wojsk prosimy o przesyłanie propozycji w kwestii wyglądu statuetki. Uroczyste odsłonięcie „KANONIERA” 
przewidywane jest na grudzień 2023 roku w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz jubileuszu powstania 
wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 

SPArt. Oddział Wrocław...
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Miejsce przyszłej instalacji „KANONIERA” przy bramie wrocławskiego Arsenału. 
(Na zdjęciu od prawej Prezes Oddziału SPArt. Zbigniew Dynowski, Kierownik Arsenału Pan Tomasz Molenda i Wiceprezes Zarządu Oddziału we 

Wrocławiu Leszek Ciepielski).

W najbliższej perspektywie planujemy również dalsze modyfikacje strony internetowej http://artylerzysci-sow.5v.pl/ 

Strona internetowa Oddziału

Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi Kolegi Janusza Cieślaka ciągle się rozwija i posiada na swoich łamach wiele interesujących 
zakładek z historii oraz teraźniejszości wojsk rakietowych i artylerii. W niedalekiej przyszłości zamierzamy powiązać ją z jednym 
z serwisów społecznościowych by w ten sposób dotrzeć do większego grona czytelników i sympatyków. 

Dążąc do odtworzenia historii poszczególnych jednostek, przypomnienia zdarzeń oraz sylwetek artylerzystów i rakietowców 
prosimy Kolegów wywodzących się ze Śląskiego Okręgu Wojskowego o przywołanie wspomnień ze swojej służby, a tym samym 
zachęcamy również do uzupełniania informacji zawartych w zakładce naszej strony pn. „Kalendarium WRiA SOW”.

Z okazji dziesięciolecia powstania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przekazujemy Zarządowi Głównemu z kol. Roma-
nem Kłosińskim na czele wyrazy uznania za stworzenie prężnej organizacji integrującej rezerwistów, żołnierzy jednostek artyle-
ryjskich, a także młodzież oraz osoby, instytucje i firmy sympatyzujące z naszym rodzajem wojsk. Dziękujemy za zaangażowanie 
i kierowanie działalnością Stowarzyszenie w sposób godny najwyższego podziwu i szacunku.

Mamy nadzieję, że organizowane przez Zarząd przedsięwzięcia oraz uroczystości stwarzać będą kolejne okazje do wzruszają-

cych i niezapomnianych spotkań w gronie Przyjaciół i Kolegów.

SPArt. Oddział Wrocław...
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DZIAŁ II
Toruń kuźnią kadr 

artyleryjskich w latach 
1920-2022



70

mjr w st. spocz. Roman SALACH
Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



71

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



72

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



73

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



74

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



75

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



76

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



77

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



78

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



79

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



80

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



81

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



82

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



83

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



84

Stan kadry artyleryjskiej po odzyskaniu niepodległości...



85

mjr dr Piotr OCHOCIŃSKI
Początki szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu
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mjr dr Mirosław GIĘTKOWSKI
Szkolnictwo wojskowe w Toruniu 1921-2021
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płk dr hab. inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI
Powstanie i rozwój Oficerskiej Szkoły Artylerii (1923-
1928) oraz Szkoły Podchorążych Artylerii (1928-1939)

WSTĘP
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. rozpoczęto szybką odbudowę jej sił zbrojnych, głównie na bazie kadry 

i sprzętu pozostałego po trzech armiach zaborczych. Nastąpił przy tym szybki rozwój szkolnictwa wojskowego, a w tym artyleryj-
skiego. Pierwszą Oficerską Szkołę Artylerii w Odrodzonej Polsce utworzono już na początku 1919 r. w Rembertowie. Po zakoń-
czeniu jednego 6-miesięcznego kursu została rozformowana. Drugą Szkołę Artylerii utworzono w listopadzie 1919 r. w Poznaniu. 
Podobniej jak jej poprzedniczka z Rembertowa, miała ona charakter prowizorium okresu wojennego, ale była znacznie bardziej 
rozbudowana i lepiej wyposażona. Po realizacji trzech kursów trwających kolejno sześć, dziewięć i trzy miesiące, szkoła w 1921 
roku także została rozwiązana.

W styczniu 1920 r. do Polski został przyłączony Toruń, duże miasto garnizonowe, wyposażone w kilka kompleksów koszaro-
wych i otoczone fortami z drugiej połowy XIX w. Zaraz po wyzwoleniu miasta utworzono w koszarach na Mokrem Centralny Obóz 
Szkół Podoficerskich Artylerii (COSPArt). 20 lipca 1921 COSPArt. został przekształcony w Szkołę Podoficerów Zawodowych 
Artylerii, która weszła później w skład Obozu Szkolnego Artylerii (1921-1927) i Centrum Wyszkolenia Artylerii (1927-1939). 

Wraz z przechodzeniem Wojska Polskiego na stopę pokojową wyłonił się problem szkolenia i doskonalenia oficerów i podofi-
cerów artylerii. W konsekwencji rozkazem Generalnego Inspektora Artylerii nr 1128 z 9 grudnia 1921 r. utworzono Obóz Szkolny 
Artylerii. Ważnym problemem stało się kształcenie i szkolenie oficerów artylerii. Zgodnie z przyjętą pragmatyką oficerem zawodo-
wym WP mógł zostać absolwent trzyletnich studiów wojskowych. Kandydat musiał ukończyć roczny kurs unitarny w Szkole Pod-
chorążych Piechoty i dwuletnią szkołę oficerską w wybranym rodzaju wojsk. Według początkowych założeń kształcenie oficerów 
artylerii i wojsk saperskich miało odbywać się w Głównej Szkole Artylerii i Inżynierii (GSAiI) w Warszawie. W 1922 r. zaczęto 
kompletować jej kadrę a jej inauguracja miała nastąpić jesienią tego roku. Brak funduszy na remont i wyposażenie budynków nowej 
uczelni uniemożliwił jednak jej otwarcie i Szef Sztabu Generalnego nakazał utworzyć Wydział Artylerii przy wspomnianym wyżej 
Obozie Szkolnym Artylerii.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy, struktury organizacyjnej, wyposażenia i zadań toruńskiej Oficer-
skiej Szkoły Artylerii, przemianowanej później na Szkołę Podchorążych Artylerii, w okresie międzywojennym.

Oficerska Szkoła Artylerii
Po przejściu Wojska Polskiego na stopę pokojową w 1922 r. przyjęto zasadę tworzenia szkół oficerskich dla poszczególnych 

rodzajów broni. Wobec napotykania dalszych problemów dotyczących utworzenia GSAiI 23 marca 1923 r. postanowiono zaniechać 
jej formowania i utworzyć dwie odrębne szkoły oficerskie: artyleryjską w Toruniu i Inżynierii w Warszawie. W konsekwencji 1 
czerwca 1923 r. powstała Oficerska Szkoła Artylerii (OSA). Na miejsce jej stałego zakwaterowania wybrano koszary przy ulicy 
Sobieskiego (osiedle Mokre). Na rys. 1 przedstawiono widok ówczesnych koszar Mokre1.

1  Oficerska Szkoła Artylerii została powołana rozkazem szefa Sztabu Generalnego, marszałka Józefa Piłsudskiego, nr Szt. Gen. 
Oddz. IIII, L. 6696/Szk., z dnia 6 VI 1923 r.

Powstanie i rozwój OSA i SPA...



107

Rys. 1. Koszary Mokre, gdzie umiejscowiono w 1923 r. Oficerską Szkołę Artylerii
Źródło: Szkoła Podchorążych Artylerii. Ku uczczeniu 10-lecia 1923-1933, Toruń 1933, s. 14.

Na czele OSA stał komendant (gen. bryg.), który wytyczał główne kierunki rozwoju i działania szkoły. Organizacją i przebie-
giem procesu dydaktycznego i naukowego kierował pomocnik komendanta – dyrektor nauk (płk), któremu podlegał zespół wykła-
dowców i personel pomocniczy. Działalnością administracyjną i logistyczną kierował gospodarz szkoły (od 1926 r. kwatermistrz) 
z podległym mu zespołem oficerów i pracowników cywilnych2.

Pododdziały szkolne tworzył dywizjon podchorążych, składający się z dwóch baterii szkolnych. Kształcono ok. 240 podchorą-
żych, po 120 na roku. W skład baterii wchodziły 4 klasy po 30 podchorążych. Dowódca dywizjonu (podpułkownik) był oficerem 
sztabowym. Dowódcy baterii (majorowie) byli jednocześnie wychowawcami i instruktorami. Podobne funkcje pełnili komendanci 
klas, którzy byli kapitanami3.

Zajęcia praktyczne, ćwiczenia i strzelania amunicją bojową zabezpieczały pododdziały ćwiczebne szkoły, w postaci początkowo 
jednej (do 1925 r.) a później dwóch baterii artylerii (do 1927 r.). Od 1928 r. zadanie te wykonywał pułk manewrowy artylerii Cen-
trum Wyszkolenia Artylerii (CWArt.), a od jesieni 1937 r. dywizjon ćwiczebny szkoły. Nauka jazdy konnej i zaprzęgami realizowa-
na była przez szwadron luzaków liczący ponad 200 koni. Jego dowódca był zarazem instruktorem jazdy konnej4. 

OSA od początku borykała się z problemami kadrowymi. Rok szkolny 1923/1924 rozpoczęła mając 6 wykładowców z etato-
wych 14. W maju 2024 r. było ich już 10. Brakujących wykładowców angażowano z Obozu Szkolnego Artylerii. Komplikowało 
to proces kształcenia i uniemożliwiało rozwój uczelni. Jak pisał do Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) ówczesny ko-
mendant OSA płk. S. Ostrowski: „Szkoła dotychczas żyła i pracowała jedynie dniem dzisiejszym, wykorzystując pojedynczych 
wykładowców przeciążonych wykładami, wydawaniem skryptów, przeprowadzaniem repetycji itp.”5 W razie choroby lub odejścia 
jakiegoś wykładowcy przerywano zajęcia lub wręcz skreślano je z programu. Po wielu staraniach w 1924 r. OSA otrzymała etat 
24 wykładowców. Bardzo pozytywny rezultat przyniosła w aspekcie kadrowym decyzja MSWojsk. z 1925 r. o uznaniu pracy 
w szkolnictwie wojskowym za służbę liniową6. W celu utrzymania wykwalifikowanych oficerów w szkole wnoszono o określenie 
minimalnego obowiązkowego czasu ich służby w OSA. Starano się zachęcać do służby w szkolnictwie wykwalifikowaną kadrę 
poprzez nadanie jej specjalnych dodatków i przywilejów. Jak pisał do MSWojsk. drugi komendant szkoły, płk. H. Kreiss: „Rewizja 
systemu uzupełniania kadry szkolnej jest jedną z najbardziej pilnych spraw szkolnictwa. Napotykać będzie tak długo na trudności, 
jak długo nie nastąpi rzeczywiste ustalenie i podniesienie praw oficerów kadry szkolonej w stosunku do innych oficerów”7.

OSA przeszła w swym rozwoju szereg reorganizacji (1925, 1927, i 1928). Niektóre z nich polegały tylko na redukcji lub pod-
noszeniu stanu osobowego, w zależności od środków budżetowych na przyznanych na dany rok. 2 marca 1927 r. OSA została 
włączona organizacyjnie w skład Obozu Szkolnego Artylerii, przemianowanego zaraz potem na CWArt. Zatem komendant OSA 

2  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 1923-1992, Toruń 1992, s. 52.
3  Tamże, s. 53.
4  Tamże, s . 53.
5  Szkoła Podchorążych Artylerii. Ku uczczeniu 10-lecia 1923-1933, Toruń 1933, s. 47.
6  CAW, Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 25 z dnia 25.07.1925 r.
7  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 47-48.
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podlegał od tej pory bezpośrednio komendantowi CWArt. i odpowiadał przed nim za jej działalność. Baterie ćwiczebne OSA zostały 
włączone do wspomnianego już wyżej pułku manewrowego artylerii CWArt.8

Szkoła Podchorążych Artylerii
9 sierpnia 1928 r. MSWojsk. poleciło przemianować wszystkie szkoły oficerskie na szkoły podchorążych poszczególnych rodza-

jów broni i służb. W ten sposób narodziła się Szkoła Podchorążych Artylerii (SPArt.)9. Uczelnia pod nową nazwą nie miała jednak 
dobrej passy, ponieważ już 23 stycznia 1929 r. dokonano znacznej redukcji jej stanu osobowego, z 45 oficerów pozostawiono 33, 
z 36 podoficerów – 3210. Spowodowane to było przede wszystkim z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i ograniczeniem 
naboru podchorążych ze 176 do 159. Ten poważnie zredukowany stan obowiązywał do czerwca 1932 r. Był to okres stagnacji i re-
gresu uczelni spowodowany niedofinansowaniem11. 

Ponowny rozwój szkoły nastąpił w 1932 r., kiedy znów podniesiono do mniej więcej poprzedniego poziomu stan etatowy 
oficerów i podoficerów, zwiększono nieznacznie nabór podchorążych oraz liczbę żołnierzy służby zasadniczej zabezpieczających 
szkolenie. Dowódca dywizjonu podchorążych otrzymał rangę zastępcy komendanta szkoły a szwadron szkolny przemianowano 
na szwadron luzaków. Niezwykle istotne dla rozwoju uczelni okazało się wyznaczenie na jej komendanta w 1935 r. płk. Adama 
Sawczyńskiego, który pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. Miał on już bogate doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, co 
pozwoliło mu w pełni rozumieć specyfikę uczelni oraz jej potrzeby. Do gwałtownego rozwoju szkoły przyczyniła się także pla-
nowana modernizacja i rozbudowa armii, która miała być zrealizowana na podstawie planu sześcioletniego w latach 1937-1942. 
Artyleria była jednym z rodzajów wojsk, który miał ulec poważnej rozbudowie i modernizacji. Przewidywano, że do 1940 r. należy 
wykształcić 1073 oficerów. W konsekwencji SPArt. otrzymała drugi dywizjon szkolny i dywizjon ćwiczebny, służący do zabezpie-
czenia strzelania i kierowania ogniem. W 1937 r. stan etatowy Szkoły wynosił już 69 oficerów, 118 podoficerów i 24 pracowników 
cywilnych. Natomiast etat podchorążych na pierwszym i drugim roku nauki wynosił odpowiednio 222 i 22812. 

Mimo tak rozbudowanego etatu SPArt. nie była w stanie wypromować pożądanej liczby oficerów. W latach 1938-1940 mogłaby 
wykształcić ich maksymalnie 613, z czego część miała zostać przeniesiona do rezerwy lub do wojsk obrony przeciwlotniczej13. 
Dalsza rozbudowa Szkoły okazała się zbyt droga, w konsekwencji postanowiono brakującą kadrę artyleryjską uzupełnić drogą 
poboru ochotniczego oficerów i podchorążych rezerwy. Ponadto postanowiono ograniczyć zwolnienia oficerów do rezerwy z tytułu 
posiadanej wysługi lat w danym stopniu. Część z kandydatów nie miała matury, byli oni jednak zobowiązani do uzyskania w ramach 
kursu unitarnego w SPPiech. tzw. matury uproszczonej i wykazania się odpowiednimi postępami z przedmiotów artyleryjskich. 
Działalność SPArt. przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Program nauczania i organizacja procesu dydaktycznego
Dwuletni kurs w OSA miał za zadanie przygotować absolwentów na zawodowych oficerów liniowych, najdokładniej obezna-

nych ze służbą i obowiązkami oficerów młodszych artylerii. Mieli oni być zdolni do objęcia w zastępstwie dowództwa baterii14.
Pierwszy program szkolenia został opracowany na bazie programu francuskiej Szkoły Artylerii w Fontainebleau, w którym 66% 

zajmowały przedmioty praktyczne, 16% przedmioty ogólnowojskowe i ogólnokształcące, 11% przedmioty teoretyczne z zakresu 
artylerii i 7% przedmioty matematyczno-fizyczne. Jego polska modyfikacja polegała na zwiększeniu liczby godzin przedmiotów 
ścisłych z powodu słabego przygotowania kandydatów15. Rozkład godzin i przedmiotów przedstawiono w tabeli 1. 

8  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 55.
9  CAW, Dziennik Rozkazów Wojskowych, MSWojsk. Nr 22/28 z 9.08.1928.
10  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 15, 53.
11  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 57.
12  Tamże, s. 57-59.
13  Tamże, s. 61.
14  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 25. W programie nowo powstałej szkoły zapisano: „Kurs dwuletni O.S.Art. ma za zadanie 

fachowe przygotowanie absolwentów Szkoły Podchorążych (piechoty) i korpusów kadetów na zawodowych liniowych oficerów 
artylerii najdokładniej obeznanych z obowiązkami i służbą młodszych oficerów baterji (dowódców plutonów), zdolnych objąć 
w polu zastępstwo dowódców bateryj”.

15  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 64.
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Tabela 1. Program szkolenia w OSA

PRZEDMIOT
Liczba godzin na zajęcia

teoretyczne praktyczne RAZEM
Matematyka elementarna 40 - 40
Geometria analityczna 50 - 50
Analiza wyższa 100 - 100
Mechanika ogólna 80 - 80
Fizyka i elektronika ogólna 60 - 60
Chemia nieorganiczna 30 - 30
Chemia organiczna 30 - 30
Kreślenie techniczne - 30 30
Organizacja wojskowa 15 - 15
Taktyka ogólna i poszczególnych broni 50 - 50
Terenoznawstwo 30 20 50
Topografia artyleryjska 40 60 100
Geografia wojskowa 40 - 40
Gazoznawstwo 20 5 25
Administracja wojskowa 15 - 15
Zarys prawa i ekonomii społ. 30 - 30
Psychologia i dydaktyka 10 - 10
Higiena 10 - 10
Hipologia 20 20 40
Matematyka i obróbka metali 30 - 30
Zasady budowy dział 60 - 60
Sprzęt artyleryjski 20 50 70
Historia artylerii 15 - 15
Broń ręczna i maszynowa 20 15 35
Balistyka ogólna 20 - 25
Balistyka wewnętrzna 25 - 20
Balistyka zewnętrzna 60 - 60
Teoria strzelania 80 - 80
Instrukcja strzelania 40 80 120
Strzelnica zmniejszona - 60 60
Amunicja 30 - 30
Materiały wybuchowe 20 - 20
Umocnienie polowe i drogi 40 20 60
Działoczyny - 30 80
Bateria zaprzężona 10 60 70
Regulaminy 60 - 60
WF - 100 100
Musztra piesza i walka piechoty - 40 40
Łączność 30 40 70
Konna jazda - 200 200
Wyszkolenie instruktorskie - 40 40
Pojęcie o kolejnictwie wojsk i służbie samochodowej 15 - 15

RAZEM 1245 920 2165

Źródło: E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 1923-1992, Toruń 1992, s. 65-66.
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W 1924 r. dokonano znacznej redukcji przedmiotów teoretycznych na rzecz upraktycznienia szkolenia. Dalszych zmian w kie-
runku jeszcze wyższego poziomu specjalizacji dokonano w latach 1928-1930. Ograniczenie liczby godzin zajęć z przedmiotów 
ścisłych i ogólnych budziło niepokój wśród komendantów szkoły oraz kadry zawodowej. Płk. S. Ostrowski, pisząc do MSWojsk., 
podkreślał znaczenie ogólnego wykształcenia dla oficerów, którzy w przyszłości mieli kończyć wyższe studia i zajmować się roz-
wojem technologicznym armii16. Postulowano wydłużenie czasu trwania kursu do trzech lat, co umożliwiłoby zwiększenie liczby 
godzin teoretycznych, na co nie uzyskano zgody. W związku z tym w latach 1927-1932 podniesiono w porządku dnia liczbę godzin 
zajęć programowych z 7 do 8-9, co jednak okazało się niekorzystne dla procesu dydaktyczno-wychowawczego. Podchorążowie 
nie mieli czasu na samokształcenie i samorozwój. Jak piszą E. Tomczak, K. Wyszyński i H. Ponichtera, „cechą charakterystyczną 
wszystkich zmian dokonywanych w programie szkolenia OSA w latach dwudziestych, była rozbudowa przedmiotów praktycznych, 
kosztem przedmiotów teoretycznych”17.

W kolejnym dziesięcioleciu istnienia uczelni, już jako SPArt., kontynuowano nacisk na szkolenie praktyczne. W wytycznych ko-
mendanta SPArt., płk. M. Gnoińskiego, do programu szkolenia na lata 1933-1934 można przeczytać: „Stawiam zasadę praktyczne-
go nauczania na pierwszym miejscu. Z tego też powodu polecam przy opracowaniu programu przewidywać tylko niezbędny czas na 
wyłożenie teoretyczne danego zagadnienia, natomiast położyć specjalny nacisk na przepracowanie tych materiałów praktycznie”18.

Program OSA i SPArt. budził troskę jej wykładowców, którzy pisali o nim w Przeglądzie Artyleryjskim19. Kwestionowano mię-
dzy innymi celowość kierowania kandydatów na podchorążych artylerii na roczny kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty 
(SPPiech.), a także ich praktyk w pułkach artylerii. Postulowano wydłużenie czasu nauki z dwóch do trzech lat20.

Baza dydaktyczna
Od początku powstania OSA borykała się z problemami związanymi niedostateczną z bazą dydaktyczną. Brakowało dosłownie 

wszystkiego, a panująca drożyzna i szczupłe środki finansowe nie pozwalały na zakup nawet najpilniejszych rzeczy. Nie posiada-
no przyborów kreślarskich, w wyniku czego skreślono z programu zajęcia z rysunku technicznego. Brak przyborów mierniczych 
i optycznych uniemożliwiał prowadzenie wykładów z topografii i instrukcji strzelania. Brakowało również laboratoriów do fizyki 
i chemii. Jedyna posiadania przez Szkołę kryta ujeżdżalnia nie wystarczała do nauki jazdy konnej, zaś przydzielona bateria szkol-
na nie była w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb szkoleniowych. OSA miała zwykłe sale wykładowe (po jednej na każdą klasę) 
i musiała korzystać z zasobów dydaktycznych Obozu Szkolnego Artylerii21. 

Bardzo źle wyglądała zaopatrzenie OSA w literaturę dydaktyczną. Poza niewielką liczbą książek naukowych, przekazanych 
przez rozwiązywaną GSAiI nie było żadnych podręczników. Nauczyciele musieli dyktować słuchaczom niezbędne treści do notatek 
i pilnie podejmować dodatkową pracę nad opracowaniem niezbędnych do ich przedmiotów skryptów. Napotykano przy tym wiele 
trudności z powodu braku jednolitej terminologii w języku polskim, zwłaszcza w dziedzinie przedmiotów wojskowych i wojskowo-
-technicznych. Dodatkowo mała wydajność litografii szkolnej i brak drukarni nie pozwalały na powielanie książek w wymaganym 
nakładzie22.

Sytuacja zaczęła ulegać stopniowej poprawie od 1925 r., kiedy zwiększono nakłady finansowe na OSA. Przystąpiono do tworze-
nia laboratoriów, gabinetów przedmiotowych i zakupiono urządzenia drukarskie. W 1927 r. wydzierżawiono plac o powierzchni 9 
ha położony tuż obok Szkoły, na którym realizowano zajęcia praktyczne. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych SPArt. była 
już dobrze zaopatrzoną i sprawnie funkcjonującą jednostką dydaktyczną. Jej bazę stanowiły place ćwiczeń, gabinety przedmiotowe, 
takie jak choćby widoczne na rys. 2 gabinet broni ręcznej i maszynowej, materiałów wybuchowych, gazoznawstwa, sprzętu arty-
leryjskiego, a także gabinety łączności i terenoznawstwa. Uczelnia miała również muzeum nowoczesnego sprzętu artyleryjskiego, 
strzelnicę zmniejszoną wzoru Baranowa do prowadzenia treningów strzelania i kierowania ogniem artylerii.

16  Meldunek komendanta OSA do MSWojsk. z dnia 4.07.1925 r.
17  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 69.
18  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 35.
19  P. Niewiadomski, W sprawie wykształcenia oficera artylerii [w:] Przegląd Artyleryjski, nr 11/26; M. Jurecki, Szkolnictwo zawo-

dowe artylerji, [w:] Przegląd Artyleryjski 20/32.
20  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 70.
21  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 55.
22  Tamże, s. 55.
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Rys. 2. Gabinety Oficerskiej Szkoły Artylerii
Źródło: Szkoła Podchorążych Artylerii. Ku uczczeniu 10-lecia 1923-1933, Toruń 1933, s. 54.

Wielką pomocą była biblioteka naukowa Szkoły licząca w 1933 r. ponad 5 tys. pozycji. Połączono w jedną biblioteki beletry-
styczne poszczególnych baterii z istniejącą już biblioteką naukową. Miesięcznie korzystało z niej ponad 800 czytelników, którzy 
mieli do dyspozycji nowo opracowany katalog alfabetyczny i działowy23. Utworzono także muzeum uzbrojenia artylerii, obiekty 
sportowe i kulturalno-oświatowe. 

Życie w artyleryjskiej uczelni wojskowej w okresie międzywojennym
Służba podchorążych była bardzo ciężka i wymagająca zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Dzień szkolenio-

wy zaczynał się tak jak dziś o 6.00 pobudką a kończył o 22.00 capstrzykiem. Natomiast w okresie letnich obozów szkoleniowych 
wstawano o 5-tej i kładziono się spać o 21.00. 

Brak odpowiedniej infrastruktury a także ogromne przeciążenie dowódców jak i podchorążych w pierwszym okresie istnienia 
OSA negatywnie wpływały na rozwój jej życia wewnętrznego. Pierwszą instytucją kulturalno-oświatową powstałą w OSA była 
czytelnia składająca się początkowo tylko z koszarowych stołów i ławek. Ze składek kadry i podchorążych zaprenumerowano kilka 
tytułów gazet i czasopism. Otrzymano także skromne fundusze na zakup sprzętu sportowego24. Po uzyskaniu w 1924 r. własnych 
koszar w Szkole urządzono świetlice i czytelnie, a także kawiarnie, w których podchorążowie mogli po przystępnych cenach zaopa-
trzyć się w kanapki, owoce słodycze i napoje. Zakupiono lub otrzymano kilka fortepianów. Urządzano wiele koncertów a w soboty 
zwykle organizowano zabawy i dancingi, określane mianem „sobótek”. Pierwszą imprezą kulturalno-rozrywkową był bal karnawa-
łowy urządzony 23 lutego 1924 r. Wpłynął on bardzo na poprawę stosunków pomiędzy podchorążymi a lokalną społecznością25.

Wiele miejsca poświęcano wychowaniu patriotycznemu podchorążych i kształtowaniu ich świadomości i dumy narodowej. Bar-
dzo ważną rolę odgrywała nauka historii wojskowości oraz Polski. Sporo uwagi poświęcano upowszechnianiu wiedzy o bohaterach 
narodowych i kultywowano osobę marszałka Józefa Piłsudskiego. Święto OSA i SPArt. obchodzono w dniu promocji, początkowo 
15 sierpnia a później 15 października. Promocje oficerskie miały charakter niezwykle uroczysty. Od 1935 r. wprowadzono we 
wszystkich uczelniach zwyczaj pasowania rycerskiego utrzymany od dziś. Prymus i absolwenci z czołowymi lokatami otrzymywali 
nagrody rzeczowe. Interesującym zwyczajem była tzw. Srebrna Ostroga. Absolwent z ostatnią lokatą siadał okrakiem na starym 
moździerzu i otrzymywał ostrogę od szczęśliwszych kolegów26. 

Już w pierwszych latach Szkoły upowszechnił się zwyczaj bezwzględnej dominacji starszego rocznika podchorążych nad młod-
szym. Jego przejawem była funkcja „ojcostwa”. Ojciec z drugiego roku chronił pierwszaka przed nadmiernym „cukaniem”27. 

23  Tamże, s. 57.
24  Tamże, s. 61.
25  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 83.
26  Szkoła Podchorążych Artylerii…, s. 64.
27  E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, dz. cyt., s. 80.
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Corocznie 4 grudnia obchodzono święto artylerii. Wtedy to podchorążowie pierwszego roku po raz pierwszy samodzielnie 
wychodzili na przepustki. Na zakończenie tego dnia podchorążowie odbywali wspólną ucztę bez oficerów. Na ucztę zapraszany 
był tylko komendant szkoły, z tytułu piastowania Causa honoris godności podchorążego szefa dywizjonu szkolnego. W połowie lat 
trzydziestych zaś upowszechnił się zwyczaj obchodzenia dnia podchorążego, którego prawie niezmieniona forma przerwała do dziś 
w wyższych uczelniach Wojska Polskiego.

PODSUMOWANIE
Przedstawione w niniejszym opracowaniu Oficerska Szkoła Artylerii i Szkoła Podchorążych Artylerii były urządzone i zorga-

nizowane tak, aby w ówczesnych trudnych warunkach gospodarczych jak najlepiej przygotowywać przyszłe kadry oficerskie. Od 
samego początku borykano się z problemami finansowymi i kadrowymi, którym starano się zaradzić poprzez współpracę z innymi 
jednostkami, w tym przede wszystkim Obozem Szkolnym Artylerii. Ówczesne problemy organizacyjne nie tak bardzo się różnią 
od tych, które występują obecnie w akademiach wojskowych, zatem warto jest patrzeć wstecz i sięgać do wzorców i rozwiązań, 
które sprawdziły się i były skuteczne w przeszłości. Autor niniejszego artykułu, jako absolwent Wyższej Szkoły Oficerskie Wojsk 
Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema oraz doświadczony wojskowy nauczyciel akademicki, widzi wiele analogii w funk-
cjonowaniu szkół okresu międzywojennego i współczesnych. Warto zatem je identyfikować i wyciągać z nich wnioski, ponieważ 
pozwala to na unikanie robienia tych samych błędów. 

Nie ulega wątpliwości, że komendanci i kadra przedwojennych uczelni robili wszystko, co w ich mocy, aby sprostały one wy-
zwaniom i problemom, kształcąc oficerów na jak najwyższym poziomie. W okresie od 1924 do 1939 r. w OSA i SPArt. wykształ-
cono łącznie 2185 oficerów artylerii którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej28.
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28  Zob.: J. Łukasiak, Szkoła podchorążych artylerii w Toruniu 1923–1939, Ajaks 2000.
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Wspomnienie na okoliczność jubileuszu stulecia 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  
Komandor podporucznik Heliodor Jan Laskowski – 
inżynier artylerii morskiej – wykładowca artylerii 
morskiej i wybitny specjalista uzbrojenia

Streszczenie
Kmdr ppor. inż. Heliodor Jan LASKOWSKI – świetnie wykształcony inżynier artylerii morskiej, wybitny oficer Polskiej Mary-

narki Wojennej, człowiek o niepospolitych zdolnościach, ogromnej wiedzy, energii i pracowitości poświęcając ją sprawie Marynar-
ki Wojennej, szef Artylerii i Służby Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP w latach 1930-1936, wybitny specjalista 
- wykładowca artylerii morskiej w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu w latach 1924-1927 oraz wykładowca w Ofi-
cerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie w latach 1927-1928, twórca polskiej artylerii nadbrzeżnej w okresie międzywojennym, 
pomysłodawca i orędownik silnego ufortyfikowania bazy Marynarki Wojennej na Półwyspie Helskim.

W latach trzydziestych XX wieku Polska Marynarka Wojenna posiadała cztery baterie nadbrzeżne. Nigdy przedtem ani nigdy 
potem w okresie II Rzeczypospolitej żadnej z baterii nadbrzeżnych nie nadano imienia patrona. Dlaczego największej z nich nadano 
imię zmarłego ponad pół roku wcześniej 38-letniego oficera marynarki?

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie – dlaczego baterię nadbrzeżną nazwano jego imieniem. Odpowiedź można by ująć prosto 
w jednym zdaniu – bo ten młody oficer miał ogromne zasługi w zakresie stworzenia polskich baterii nadbrzeżnych oraz fortyfiko-
wania Wybrzeża. Jednak zasług kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego nie można prezentować tak lakonicznie. Warto wykazać jego 
niespożytą energię, zapał, zaangażowanie, chociaż nie jest pewne, że słowo pisane jest w stanie przedstawić to w sposób obrazowy 
i wyczerpujący.

Kmdr ppor. inż. Heliodor Jan Laskowski urodził się 20 czerwca 1898 r. w Nieszawie, w ówczesnym województwie warszaw-
skim1.Jego rodzicami byli Teodor Laskowski, burmistrz Nieszawy oraz Maria Laskowska z domu Krieger2. Po ukończeniu ośmio-
klasowego V Gimnazjum w Warszawie i zdaniu matury3 Laskowski rozpoczął studia w Instytucie Technologicznym w Petersburgu.

Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w studiach. 30 grudnia 1916 r. został wcielony do armii carskiej i od razu 
skierowano go do szkoły miczmanów4 czasu wojennego. Było to krótkie, sześciomiesięczne przeszkolenie oficerskie, które w wa-
runkach wojny pozwalało na szybkie pozyskiwanie nowych kadr do carskiej floty. Na podstawie rozkazu „morskiego ministra 
Rosji” awans na pierwszy stopień oficerski otrzymał 1 czerwca 1917 r. Po siedemnastodniowym urlopie dostał przydział do sztabu 
dowódcy Flotylli Oceanu Lodowatego5 w charakterze najpierw oficera kompanijnego, a potem oficera flagowego sztabu. Niedługo 
później odkomenderowano go na stanowisko osobistego adiutanta głównodowodzącego Floty Morza Białego. Na tym stanowisku 
pozostał do końca służby w rosyjskiej flocie.

1 S.M. Piaskowski. Kroniki polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t 1, Albany 1983, s. 170.
2 W Karcie ewidencyjnej zapisano 21 czerwca. Na 20 czerwca sprostowano w Karcie przebiegu służby.
3 Na skutek działań wojennych maturę zdał w Czernihowie.
4 Poruczników.
5 Archangielski Flotowy Półekwipaż.
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W trakcie urlopu w styczniu 1918 r. zapisał się do Związku Wojskowych Polaków w Kijowie. Zapewne nie zamierzał już po-
wrócić do miejsca swojej służby, gdyż został aresztowany przez bolszewików i odstawiony do oddziału macierzystego. 1 marca 
1918 r. zachorował na tyfus. Po wyzdrowieniu nie miał już problemów ze zwolnieniem się na własną prośbę z marynarki rosyjskiej 
i zdemobilizowano go 1 czerwca 1918 r.

Po powrocie do Polski rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Patriotycznie nastawieni studenci podjęli uchwałę 
o ochotniczym wstępowaniu do Wojska Polskiego. Laskowski, student-ochotnik, 8 listopada 1918 r. zaciągnął się do Legii Aka-
demickiej, a następnie trafił do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Podczas składania dokumentów przy wstępowaniu do wojska 
zauważono, że Laskowski służył we flocie rosyjskiej. Zgodnie z odgórnym poleceniem wszystkich byłych marynarzy z flot zabor-
czych zgłaszających się do Wojska Polskiego kierowano do powstającej Marynarki Wojennej. Po trzech dniach od zgłoszenia się 
do wojska Laskowski otrzymał przydział do Modlina. Szef Sekcji Marynarki rozkazem z 25 listopada wyznaczył go na stanowisko 
zastępcy komendanta portu wojennego Modlin. 19 grudnia Laskowski oficjalnie został przydzielony do Sekcji Marynarki w stopniu 
porucznika marynarki6 7. W czasie służby w Modlinie pełnił funkcje: oficera prowiantowego (od 28 stycznia 1919 r.), oficera kom-
panii (od 3 marca) i czasowo adiutanta komendanta portu wojennego (od 24 marca).

10 kwietnia otrzymał pierwszy przydział służbowy na jednostkę pływającą i od razu na stanowisko dowódcy uzbrojonej mo-
torówki „3”. Warto wspomnieć, że w tym czasie marynarka posiadała jedynie cztery takie motorówki i statek rzeczny „Wisła”. Ze 
względu na wielkość motorówek ich załogi zakwaterowane były na „Wiśle”. 1 lipca został przeniesiony na stanowisko I oficera 
na „Wisłę”, największą wówczas jednostkę pływającą Marynarki Wojennej, a w cztery dni później pełnił już obowiązki dowódcy 
okrętu8.

W styczniu 1921 roku decyzją Józefa Piłsudskiego, Heliodor Laskowski skierowany został do tworzącej się floty wojennej. Mimo 
młodego wieku, dzięki ogromnej wiedzy, energii i pracowitości został jako kapitan marynarki szefem Służby Artylerii i Uzbrojenia 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP. Pod koniec 1925 r. rozpoczął się nowy okres życia tego 27-letniego oficera. Powrócił 
na etat referenta Samodzielnego Referatu Artylerii i Uzbrojenia KMW, ale z jednoczesnym powierzeniem z dniem 30 września 
obowiązków kierownika tego referatu (pełnił je do 15 stycznia 1926 r.). Od tego czasu zastępował w pełnieniu obowiązków nie-
obecnego kierownika referatu, kmdr. ppor. Włodzimierza Steyera. W październiku 1925 r. ponadto został dodatkowo wyznaczony 
wykładowcą w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu. Na wykłady z artylerii morskiej dojeżdżał z Warszawy, co dwa 
tygodnie na jeden dzień. Jednorazowo prowadził 3-4 godziny zajęć ze słuchaczami jednego kursu. Ponieważ nie było w tym czasie 
jeszcze polskich podręczników z tego przedmiotu prowadził zajęcia dyktując podchorążym wiadomości. Jeden z nich, Wojciech 
Francki, tak to wspominał: „No i zaczął, a my osłupieliśmy. Jego tempo mówienia było podobne do serii karabinu maszynowego. 
Pisał na tablicy formuły bardzo szybko, zapełniał tablicę w kilka minut, ścierał i dalej szły formuły. W połowie wykładu jeden 
z kolegów zameldował wykładowcy, że lepiej by było, aby zaraz nie ścierać tablicy po jej zapełnieniu, a zostawić trochę czasu na 
notowanie. Laskowski się uśmiechnął i zapewnił, że postara się o zwolnienie tempa. Zwolnił, ale na 5-10 minut, po czym wrócił do 
starej szybkości”. 

W trakcie roku szkolnego Laskowski oprócz swoich normalnych obowiązków służbowych pisał skrypty z artylerii morskiej dla 
podchorążych OSMW. Drukował je na powielaczu w KMW, osobiście zawoził do Torunia i rozprowadzał wśród podchorążych. 

6  W oryginale: pomocnika kierownika portu.
7  Tymczasowo, gdyż później stopnie oficerskie były weryfikowane.
8  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW). Akta personalne H. Laskowskiego, sygn. AP 220+5897+231. Karta ewidencyjna.
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Jego wykłady i skrypty cieszyły się wielką popularnością u podchorążych, ale zyskały również uznanie szefa KMW, kmdr. Jerzego 
Świrskiego.

Specjalnym rozkazem z 23 listopada 1925 r. Laskowski został uznany wybitnym specjalistą-wykładowcą OSMW. W OSMW 
wykładał również w latach następnych. Ponadto w 1927 r. KMW skierowało go w zastępstwie kmdr. ppor. Włodzimierza Steyera 
w charakterze wykładowcy przedmiotu „Marynarka” do Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie.

Po odzyskaniu niepodległości polska artyleria nadbrzeżna praktycznie nie istniała. Przeważającą w tym czasie koncepcją mili-
tarną było stworzenie na Helu bazy zaopatrzeniowej marynarki, która miała być broniona siłami morskimi floty.

Laskowski udowadniał, że ta koncepcja jest nie do przyjęcia – baza może stać się całkowicie bezbronna, bezkarnie ostrzeliwana 
i bezużyteczna, trzeba natomiast stworzyć silnie uzbrojona bazę lądową, pod której skrzydła mogą się schronić jednostki floty w ra-
zie potrzeby remontu, zaopatrzenia lub innych problemów. 

Plan opracowany pod kierunkiem Laskowskiego przewidywał możliwość prowadzenia ognia do celów od pełnego morza aż 
do rejonu Zatoki Puckiej. Dzięki jego energicznym staraniom i pracom studialnym sfinalizowano w końcu liczne, kolejne wnioski 
i projekty w sprawie tworzenia artylerii większego kalibru na Helu. To właśnie Laskowski uznał proponowany francuski sprzęt za 
przestarzały i przełamał monopol Francji na dostawy uzbrojenia doprowadzając do rezygnacji z zakupu francuskich dział. W 1933 
roku udał się w podróż służbową do Szwecji, w celu zakupienia uzbrojenia dla budowanego w stoczni francuskiej stawiacza min 
„Gryf”. Równocześnie nawiązał tam kontakt z firmą Bofors i zamówił dostawę czterech armat wz. 35 kalibru 152,4 mm. Umowę 
na ich dostawę (z terminem realizacji 26 miesięcy) Marynarka Wojenna zawarła 20 grudnia 1933 roku. Zakupiony dla Polski sprzęt 
był nowoczesny i niemal całkowicie zautomatyzowany.

Przewidywania komandora Laskowskiego były trafne, podczas obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku bateria usytuowana na 
cyplu helskim odegrała istotną rolę w obronie Helu.

W grudniu 1935 roku z powodu pogorszenia stanu zdrowia został wysłany do szpitala w Warszawie. Stamtąd został skierowany 
na kurację klimatyczną do Egiptu, gdzie zmarł 12 kwietnia 1936 roku, w wieku 38 lat. Powodem śmierci było zapalenie nerek z nad-
ciśnieniem tętniczym. Czyniąc zadość wnioskowi kolegów i przyjaciół dowódca MW kontradmirał Jerzy Świrski nadał uroczyście 1 
stycznia 1937 roku 4-działowej baterii na cyplu helskim imię Heliodora Laskowskiego (zmieniając tym samym rozkazem jej numer 
z 1 na 31), w uznaniu jego zasług. Już po śmierci Heliodora Laskowskiego, w dniu 27 lipca 1937 roku w firmie Bofors podpisano 
umowę na kolejne 4 działa kalibru 152,4 mm. Było to sfinalizowanie negocjacji Laskowskiego − odlewy na lufy tych dział wyko-
nane zostały jeszcze podczas pobytu polskiej delegacji na próbach odbiorczych w 1935 roku. Dział tych nie zdążono dostarczyć do 
Polski z powodu wybuchu wojny.

Myślę, że nadanie imienia Heliodora Laskowskiego baterii cyplowej było efektem uznania dla całokształtu jego pracy, wysiłków 
w stworzeniu tej właśnie baterii, oraz wyrazem osobistego uznania zasług przez szefa KMW, kontradm. Świrskiego. Kończąc krót-
ką charakterystykę Laskowskiego warto powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, która będzie prezentowała jego pracowitość. Będąc 
oficerem wywodzącym się z rosyjskiej marynarki wojennej na początku swojej służby słabo władał językiem polskim i nie dyspo-
nował nawet ogólną wiedzą o ojczystym kraju. Był to efekt rusyfikacji oraz wykształcenia w szkołach pod rosyjską kuratelą. Na po-
czątku lat dwudziestych przeprowadzono w Marynarce Wojennej egzamin pisemny i ustny z języka polskiego. Po dwóch godzinach 
egzaminu pisemnego por. mar. Heliodor Laskowski oddał czystą kartkę. Musiał zdawać egzamin poprawkowy. Kiedy wykładał 
w OSMW władał już nienaganną polszczyzną, a w dodatku biegle posługiwał się dopiero co wprowadzoną polską nomenklaturą 
matematyczną, co w owym czasie nie było powszechne wśród innych oficerów Marynarki Wojennej. Inna rzecz, że Laskowski do-
skonale znał kilka języków obcych – niemiecki, francuski i, co zrozumiałe, rosyjski. Kmdr ppor. inż. Heliodor Laskowski otrzymał 

Wspomnienia...



116

odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (9 listopada 1918 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (10 listopada 1928 r.). Medal 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (27 listopada 1928 r.) oraz Odznakę Pamiątkową „Więźniów Ideowych 1914-1921”.

Personel Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu przed budynkiem Szkoły, prawdopodobnie 1925 rok. W pierwszym rzędzie stojących 
wykładowców pośrodku Heliodor Laskowski Żródło: Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej. https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/szkolnictwo-

morskie-ii-rzeczpospolitej/

 

Kanonierki ORP Komendant Piłsudski i ORP Generał Haller

Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku Polska uzyskała dostęp do morza. Przyznano na mocy Traktatu Wersalskiego 
pas wybrzeża o długości około 142 km licząc Mierzeję Helską z obu stron. Nie dysponowano ani flotą, ani portem morskim z praw-
dziwego zdarzenia, gdyż port w Pucku umożliwiał jedynie obsługę małych jednostek, natomiast korzystanie z portu w Gdańsku nie 
zawsze było możliwe. Podjęto zatem działania zmierzające do stworzenia zarówno floty handlowej, jak i wojennej. Pozyskaniem 
okrętów wojennych podjął się Departament do Spraw Morskich. Pozyskano pierwsze okręty dla tworzącej się Polskiej Mary-
narki Wojennej. W Niemczech, w ramach odszkodowań wojennych uzyskano sześć torpedowców różnych typów zbudowanych 
w okresie I wojny światowej oraz zakupiono stosunkowo nowe trałowce typu FM. W Finlandii natomiast dokonano zakupu dwóch 
kanonierek, pierwotnie przeznaczonych dla marynarki rosyjskiej. Okrętom nadano nazwy ORP „Komendant Piłsudski” i ORP „Ge-
nerał Haller”. 14 stycznia 1921 r. Laskowski został przeniesiony do Dywizjonu Ćwiczebnego na stanowisko młodszego oficera na 
kanonierce ORP „Komendant Piłsudski”, gdzie uzyskał cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz potem na ORP 
„Generał Haller”. W 1932 roku kpt. mar. Heliodor Laskowski odbył też kilkudniowy staż na okrętach francuskich: na krążowniku 
lekkim „Duguay Trouin” (22-23.06.) i pancerniku „Bretagne” (24-26.06.)
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Publikacje – kmdr ppor. inż. Heliodor LASKOWSKI
W październiku 1925 roku kpt. Heliodor Laskowski rozkazem nr 125 wyznaczony został do opracowania regulaminów i prze-

pisów artyleryjskich. W ciągu kilku miesięcy opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów w tej służbie: Regulamin 
Artylerii Morskiej.

  

Nieco później Komisja Regulaminów Morskich ustaliła, że Regulamin Artylerii Morskiej będzie się składał z 9 części. Pierwszą, 
drugą i dziewiątą część opracował sam Heliodor Laskowski. Nosiły one tytuły: 1. Ogólna organizacja Artylerii Morskiej. 2. Metody 
strzelania i przyrządy do kierowania ogniem. 3. Podręcznik dla marynarki artyleryjskiej. Nadzorował i czuwał nad merytoryczną 
stroną całego opracowania. Poszczególne rozdziały, po zaakceptowaniu przez komisje regulaminów zostały wydane. W pierwszej 
połowie 1926 roku napisał skrypt Artyleria morska, opracował podręcznik dla podoficera artylerzysty, podręcznik dla marynarza 
artylerzysty. Opracowania te stały się podstawą do szkolenia we wszystkich grupach szkoleniowych: marynarzy, podchorążych, 
nawigatorów i służby technicznej. 

Wypełniając swoje podstawowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego wyznaczony został do prowa-
dzenia zajęć w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu, gdzie wykładał artylerię morską, a na wykłady dojeżdżał dwa lub 
trzy razy w tygodniu. W latach 1927-1928 był również wykładowcą w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie, gdzie wykładał 
„Marynarkę”. Obowiązki, wynikające z nauczania w Szkole Oficerskiej traktował bardzo poważnie. Z pasją i dużą znajomością 
przedmiotu były prowadzone zajęcia. Na temat balistyki mówił tak, jak humanista o poezji. Zaliczany został do grupy utalentowa-
nych nauczycieli. Dlatego w rozkazie nr 123/25 napisano: Na wniosek komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej zali-
czony został do kategorii wybitnych specjalistów – wykładowców por. mar. Heliodora Laskowskiego. Szkolenie oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej rozpoczęto w Toruniu powołaniem 20 marca 1921 r. Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla Oficerów 
z siedzibą w budynku przy ul. Fredry 8. 1 października 1922 r. ruszył III (ostatni) kurs i równolegle rozpoczęła działalność Ofi-
cerska Szkoła Marynarki Wojennej, która w 1925 r. przeniosła się do opuszczonych przez zlikwidowaną Flotyllę Wiślaną Koszar 
Racławickich. Podczas nauki podchorążowie odbywali w sumie rok praktyk morskich na okrętach floty, przede wszystkim na ka-
nonierkach ORP „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller” i transportowcu ORP „Wilja”. Od roku 1928 doszedł rejs na żaglowcu 
szkolnym ORP „Iskra”. W roku 1928 wskutek reorganizacji szkolnictwa wojskowego w Polsce wszystkie szkoły oficerskie prze-
mianowano na szkoły podchorążych poszczególnych rodzajów wojsk. W ten sposób OSMW stała się w dniu 19 października 1928 
roku Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej. Nauczanie w szkole oficerskiej przyniosło mu dużo satysfakcji. Zaowocowało 
napisaniem podręczników dla potrzeb szkoły, które wyceniała specjalna komisja, a należały one do najcenniejszych.
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Bateria Cyplowa im. Heliodora Laskowskiego w Helu
Armata baterii nadbrzeżnej 152,4 mm L/55 wz. 35 Bofors „Bateria Laskowskiego”
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Wiersz „Bateria cyplowa 156” upamiętnia helską baterię dział kal. 152,4 mm im. Heliodora Laskowskiego, która brała udział w zmaganiach 
wojennych września 1939 r. Wiersz, zgodnie z opisem w tytule, zawiera łącznie 156 sylab. Ułożony jest w cztery czterowersowe strofy w układzie 

graficznym: jedno działo – jedna strofa. Napisany jest jedenastozgłoskowcem z średniówką po piątej sylabie. Jest to wiersz regularny, czyli 
rymowany, zrytmizowany i zliczony.

Komandor podporucznik Heliodor Laskowski doprowadził w 1933 roku do zakupu 4 najnowocześniejszych dział dla helskiej 
baterii nabrzeżnej od szwedzkiego Boforsa. Armaty miały kaliber 152,4 mm i donośność 22000-26600 m. Zostały dostarczone do 
Polski w 1935 roku. Została z nich sformowana bateria obrony wybrzeża na Helu. Działa ustawiono w południowej części cypla 
oddzielnie, co kilkadziesiąt metrów, każde na stałej podstawie i chronione tarczą. Działa mogły obracać się o 360 stopni, przez co 
były w stanie prowadzić ogień zarówno do celów na morzu, w Zatoce Puckiej jak i na lądzie. Mogły zwalczać niszczyciele i lek-
kie krążowniki. Stanowiska dział, kolejka wąskotorowa oraz instalacje pomocnicze były doskonale zamaskowane. Nad działami 
ustawiono specjalne konstrukcje maskujące z rur, siatek i sztucznych drzewek. W 1937 roku bateria została nazwana imieniem 
komandora Laskowskiego w uznaniu jego zasług. We wrześniu 1939 roku na działo przypadało tylko 186 pocisków, przez co mu-
siano maksymalnie ograniczać prowadzony ogień. Bateria walczyła z sukcesami z niemieckimi niszczycielami oraz pancernikami 
Schlesien i Schleswig-Holstein notując trafienia i zmuszając wroga do odwrotu. W czasie walk z pancernikami dwa działa zostały 
uszkodzone, a dwa pozostałe uszkodziły załogi w momencie kapitulacji 1 października 1939 roku. Niemcy naprawili działa i uży-
wali ich do obrony w 1945 roku. Po wojnie dwa działa pocięto na złom, a dwa pozostałe trafiły do muzeów w Gdyni i Warszawie.

Dane techniczne
•  Kaliber     152,4 mm
•  Długość lufy     55 kalibrów
•  Rok produkcji     1935 
•  Kraj produkcji     Szwecja
•  Masa w pozycji bojowej    10500 kg
•  Kąt ostrzału poziomego    360o

•  Kąty podniesień     -80o do +47o

•  Donośność min./maks.    22000-26000 m
•  Szybkostrzelność    6 strz./min.
• Prędkość początkowa    920 m/s
• Przebijanie pancerza    78 mm/15000 m
• Masa pocisku/ładunku (pancerne i burzące) 46-47 kg
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Bateria artylerii nadbrzeżnej nr 31 im. Heliodora Laskowskiego

Bateria Laskowskiego - powstanie
Rozmaite próby ustawienia baterii ciężkiej i średniej artylerii na Wybrzeżu podejmowano już od 1920 r. (np. w podstawie do uło-

żenia budżetu na 1921 rok w pozycji 20 ujęto zakup 8 dział kalibru 150 mm, które miały utworzyć 4 dwudziałowe baterie), jednak 
wszystkie skończyły się fiaskiem. Poza tym w 1920 powstał Pułk Artylerii Nadbrzeżnej (docelowo 6 bat. nadbrzeżnych, bat. polowa 
i bat. salutacyjna w 3 dyonach). Niestety już na przełomie lat 1921/22 uległ likwidacji. Sprawa była pilna, dalsze utrzymywanie 
tego stanu, oznaczało, że w przypadku konfliktu polskie bazy morskie mogą być bezkarnie ostrzelane. Dzięki staraniom kmdr. ppor. 
Heliodora Laskowskiego na początku 1933 r. KMW zaprosiło szwedzką firmę Bofors do złożenia oferty. 20.12.1933 r. zawarło 
umowę na dostawę czterech armat Bofors wz. 35 kalibru 152,4 mm z terminem realizacji do 26 miesięcy. Wartość umowy wynosiła 
1 936 000 zł – cena za armaty i zapas amunicji (z czego same działa – 1 686 440 złotych). O zawarciu umowy zadecydował w dużej 
mierze fakt, że Szwedzi zgodzili się na transakcję barterową – w rozliczeniu przyjęli 125 000 ton węgla, przedstawili konkuren-
cyjną cenę, a i sam sprzęt miał dobre parametry. Wiosną 1935 r. Bofors przystąpił do montażu dział i prób poligonowych. KMW 
reprezentował oddelegowany do Szwecji chor. mar. Jan Lichy, a ogólny nadzór sprawował kmdr ppor. inż. art. Heliodor Laskowski, 
który kilkakrotnie wyjeżdżał, aby brać udział w próbach. W czasie montażu w zakładach „Boforsa” mechanizmy każdego działa 
były docierane przez 12 godzin, następnie działa demontowano i w częściach przewożono na poligon zakładów, gdzie ponowny 
montaż trwał zaledwie przez dwa dni. Tam wykonywano próbne strzelania do tarczy z płyt pancernych o wymiarach 1,50 x 2,00 
m i grubości 100 i 200 mm. Strzelano obu rodzajami pocisków na odległości od połowy donośności aż do maksymalnej. Trafienia 
w tarcze uzyskiwano nawet na największych odległościach. Pierwsze odpalenie ze względów bezpieczeństwa odbywało się zawsze 
elektrycznie ze schronu. Po odbiorze działa zostały zakonserwowane i barkami przewiezione do Göteborga. 

Następnie w dwóch partiach (w czerwcu i wrześniu 1935 r.) na pokładzie transportowca ORP Wilja przypłynęły do Gdyni. Ar-
maty dostarczono koleją z Gdyni do stacji Hel, wyładowano specjalnie z Radomia sprowadzonym dźwigiem kolejowym. Później 
trzeba było pokonać kolosalne problemy z przetransportowaniem piaszczystą drogą, na odległość ok. 1200 m i podniesieniem na 
przygotowane betonowe działobitnie elementów o ciężarze ok.14 ton – oddzielnie podstawy, oddzielnie lufy. Przez 8 godzin jeden 
z tych elementów udawało się przeciągnąć o ok. 500 m.

Bateria Laskowskiego - konstrukcja stanowisk
Równolegle do złożenia zamówienia na działa rozpoczęto opracowywanie dla baterii szczegółowego planu taktyczno-forty-

fikacyjnego. Dla stanowisk dział wybrano miejsce na cyplu Półwyspu Helskiego na terenach spółki „Hel-Kąpiele Morskie”. Wy-
właszczono teren wraz z sześcioma willami wypoczynkowymi i zespołem szatni tzw. „Łazienek”. Naturalnie przewidziano od-
szkodowanie, jednak i tak spowodowało to spór pomiędzy spółką a władzami wojskowymi trwający aż do wybuchu wojny. Warto 
wiedzieć, że spółka i bez tego nie miała specjalnego powodu, by lubić Kierownictwo Marynarki Wojennej – już 24 grudnia 1929 
otrzymała od władz wojskowych zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli. Plan opracowany w szefostwie Fortyfikacji Wybrzeża 
Morskiego przewidywał możliwość prowadzenia ognia do celów na pełnym morzu i na Zatoce Puckiej. Budowę stanowisk ba-
terii rozpoczęto wiosną 1935 r. prace budowlane wykonała wybrana w drodze przetargu prywatna firma „Jaskólski, Brygiewicz 
i Spółka». Stanowiska baterii rozmieszczono na piaszczystych wydmach wzdłuż nieregularnej linii co 80 m. Były one w zasadzie 
identyczne, wszystkie też zbudowano na tym samym poziomie. Żelbetonowy blok stanowiska ma masę około 800 ton i liczy 13,50 
m długości, 11,50 m szerokości i 6,50 m wysokości. Strop tworzący platformę bojową działa ma 2,00 m grubości natomiast ściany 
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boczne magazynów amunicyjnych 2,35 m, a przedsionka 1,80 m. Platformę bojową otaczał wieloboczny wytyczony na planie koła 
parapet-przedpiersie o wysokości 1,50 m i grubości 1,00 m. Według projektu konstrukcja stanowiska miała wytrzymać bombardo-
wanie pociskami kalibru do 203 mm. Gotowy obiekt obsypano piaskiem tworząc płaski pagórek o wysokości 4-5 m. Na szczycie 
pagórka od czoła i z boku stanowiska dobudowano płytę detonacyjną o szerokości 3,80 m i grubości 0,40 m. Jej zadaniem było 
zatrzymanie i powodowanie eksplozji padających blisko bomb i pocisków, aby nie dopuścić do wybuchu pod fundamentem budow-
li. Mogłoby to spowodować naruszenie fundamentu i pochylenie stanowiska zabudowanego na lekkim gruncie. Wnętrze każdego 
z czterech stanowisk kryło trzy pomieszczenia. Wejście znajdowało się w „wycięciu” w pagórku pomiędzy schodami. Do środka 
wchodziło się przez zewnętrzne dwuczęściowe drzwi pancerne, krótki korytarzyk i drzwi wewnętrzne, za którymi znajdował się 
przedsionek stanowiący równocześnie schron dla załogi. Stąd wchodziło się do dwóch komór amunicyjnych. Lewa przeznaczona 
była na pociski a prawa na ładunki miotające. W przedsionku zamontowano dwie napędzane ręcznie windy amunicyjne (wykonane 
w warsztatach portowych na Oksywiu). Obok windy umieszczono rury głosowe do łączności z platformą bojową oraz zamykane 
stalowymi drzwiami nisze na uzbrojoną amunicję podręczną. Pociski i ładunki miotające podawane do przedsionka były tu uzbra-
jane i ładowane do wind. Łuski przenoszono ręcznie, natomiast ważące blisko 50 kg pociski z komory amunicyjnej do przedsionka 
podawano na przenośniku rolkowym. W przedsionku umieszczono również ręczny wentylator ustawiony na specjalnym postumen-
cie oraz skrzynki rozdzielcze instalacji elektrycznej, telefonicznej i sygnalizacyjnej. Lampy ustawiono w przedsionku w czterech 
specjalnych niszach oddzielonych grubymi szybami, oświetlały również wnętrza komór amunicyjnych. 

Platforma bojowa zawierała otwarte z tyłu stanowisko działa o średnicy blisko 10 m. Otoczone było wielobocznym przedpier-
siem o symetrycznym narysie zbliżonym do kształtu podkowy. 

Obok wyprowadzano końcówko rury głosowej. Nisze boczne to schowki na sprzęt chemiczny. Ponadto z boków przedpiersia 
znajdują się wnęki z klamrami, a w części czołowej wyloty przewodów wentylacyjnych. Armaty Bofors wz. 35 ustawiono na pod-
stawach lądowych z dużym podestem dla obsługi. Osłonięte były maską o wysokości 3 m i takiej też szerokości, wykonaną z płyt 
pancernych o grubości 20 mm. Po zmontowaniu i ustawieniu dział wykonano prace maskownicze, każde otrzymało kopułkę „para-
sol” z rur stalowych przymocowaną do maski i obracającą się razem z działem. Na kopułkach rozpięto sieci maskujące i ustawiono 
sztuczne drzewka. Sektor kopuły, w którym poruszała się lufa wypełniały dwa odchylane na bok segmenty. Zamaskowano także 
drogi dojazdowe i tor kolejki wąskotorowej doprowadzonej w rejon stanowisk. Wszystkie prace maskownicze zaprojektował por. 
inż. sap. Włodzimierz Dołęga Otocki. Jak dowiódł późniejszy przebieg działań wojennych maskowanie to doskonale zdało swój 
wojenny egzamin.

Bateria Laskowskiego - nazwa baterii
Bateria, w skład której weszły działa, pierwotnie nosiła nazwę 1 Baterii Nadbrzeżnej. Zakup jej dział, jak i utworzenie Dywizjo-

nu Artylerii Nadbrzeżnej była to zasługa komandora ppor. inż. Heliodora Laskowskiego. Ten wybitny oficer chorował w końcowym 
okresie życia i wyjechawszy na kuracje do Egiptu zmarł 12 kwietnia 1936 r. Szef KMW kontradmirał Jerzy Świrski (1882-1959), 
nadał baterii dział na cyplu helskim jego imię Heliodora Laskowskiego. Uroczyste mianowanie miało miejsce 01.01.1937 r. 
Równocześnie zmieniono numeracje baterii Dywizjonu: 1 Bat. Nadbrzeżna otrzymała Nr 31. Stąd też można się spotkać z różnym 
nazewnictwem: bateria im. Laskowskiego, bateria nr 31 lub (od miejsca ustawienia na cyplu Półwyspu Helskiego), bateria cy-
plowa.

Dalsze zamówienia
Tytułem ciekawostki należy wspomnieć, że dniu 27 lipca 1937 r. przedłożono zamówienie w firmie „Bofors” na kolejną baterię 

dział 152,4 mm. Odlewy na lufy tych dział wykonane zostały jeszcze podczas pobytu polskiej delegacji na próbach odbiorczych 
w 1935 r. Zgodnie z umową armaty miały być dostarczone do lutego 1940 r. Umowa miała numer 240/37 i zakładała zakup, tak jak 
poprzednio:

• 4 działa (z kolimatorami z Polskich Zakładów Optycznych),
• kozioł do nauki ładowania z 3 pociskami szkolnymi,
• 200 pocisków oświetlających,
• 700 zapalników dennych z detonatorami do granatów pancernych,
• 700 zapalników dennych z detonatorami do granatów kruszących.
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Cena została ustalona na 4 mln 405 tys. zł. Zamówienie obejmowało też 2500 szt. łusek i zapalników do amunicji dla tych dział. 
Urządzenia do kierowania ogniem zamierzano kupić ponownie we Francji. Natomiast pociski miały być tym razem produkowane 
w kraju, w Wytwórni Amunicji nr 2 w Kraśniku. Kierownictwo Marynarki Wojennej 27.01.1938 r. podpisało umowę z Wytwór-
nią Amunicji Nr 2 w Kraśniku na dostawę 2100 sztuk pocisków (termin realizacji – maj 1940 r., całkowity koszt 1 663 940 zł). 
11.270.250 SK w 4 ratach - 25, 35, 35 i 5% (ostatnia po skończeniu 12-miesięcznej gwarancji). Zamówione przez Polskę działa na 
potrzeby drugiej baterii nigdy nie dotarły. Po wybuchu wojny pozostały w Szwecji, służąc w Baterii Nadbrzeżnej w Helsingborgu, 
pod oznaczeniem M1940.

Epizod wrześniowy
W czasie walk z pancernikami dwa działa zostały uszkodzone, a dwa pozostałe uszkodziły załogi w momencie kapitulacji 1 paź-

dziernika 1939 roku. Niemcy naprawili działa i używali ich do obrony w 1945 roku. Po wojnie dwa działa pocięto na złom, a dwa 
pozostałe trafiły do muzeów w Gdyni i Warszawie.

 

Eksponat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Celownik teleskopowy
Działo umieszczono w pudełkowej pancernej osłonie o grubości ścianek 15 mm i wraz z podestem dla obsługi posadowiono 

na podstawie cokołowej umożliwiającej pełne dookrężne pole ostrzału. Stanowiska ulokowano na piaszczystych wydmach w od-
stępach około 80 metrów. Żelbetowy blok stanowiska ma masę około 800 ton i wymiary 13,5x11,5x6,5 m. Strop ma grubość 2 
m, ściany boczne magazynów amunicyjnych 2,35 m, natomiast przedsionka 1,8 m. Platformę bojową otoczono wielobocznym 
parapetem-przedpiersiem wysokości 1,5 m i grubości 1 m. Gotowy obiekt obsypywano piaskiem tworząc pagórek o wysokości 4-5 
m, którego szczyt i boki pokrywała płyta detonacyjna o szerokości 3,8 m i grubości 0,4 m (miała pobudzać zapalniki spadających 
pocisków i bomb lotniczych zabezpieczając przed penetracją piaszczystej podbudowy stanowiska).
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Amunicja:

Stosowano amunicję rozdzielnego ładowania – ładunek miotający zmienny był przechowywany w woreczkach i przed strzałem 
umieszczano go w bardzo długiej mosiężnej łusce.
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Reprint książki autorstwa Heliodora Laskowskiego ARTYLERIA MORSKA z 1927 roku
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Był to największy kaliber armat będących w 1939 r. na wyposażeniu Wojska Polskiego. Armaty stanowiły wyposażenie tzw. 

baterii cyplowej na Helu. Heliodor Laskowski przeforsował koncepcję utworzenia na Helu silnej, uzbrojonej bazy Marynarki Wo-
jennej, pod której skrzydła mogą się schronić okręty Polskiej Marynarki Wojennej w razie przewagi wroga. Ta koncepcja okazała 
się w 100% słuszna we wrześniu 1939 r. Czyniąc zadość wnioskowi kolegów i przyjaciół, dowódca MW kontradmirał Jerzy Świr-
ski nadał uroczyście 31 baterii dział na cyplu helskim imię Heliodora Laskowskiego dnia 01.01.1937 roku, uznając w ten sposób 
zasługi tego wybitnego oficera.

SENAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte dnia 29 października 2020 roku UCHWAŁĄ NR 
59/2020 nadał imię kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego budynkowi Broni Rakietowej i Artylerii – Akademii Marynarki Wojennej.

Heliodor Laskowski, wszechstronnie wykształcony inżynier artylerii morskiej przełamał monopol Francji na dostawy dział 
i zakupił w szwedzkiej firmie BOFORS 4 nowoczesne działa 152,4 mm dla baterii „cyplowej” w Helu. Przygotował następny kon-
trakt na dostawę 4 takich samych dział BOFORSA – ale zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Pionier obronności Wybrzeża Polskiego, 
inżynier-artylerzysta i wykładowca w wyższych szkołach wojskowych, komandor podporucznik Heliodor Laskowski, tęsknił do 
Nieszawy i po śmierci został zgodnie ze swoją wolą pochowany w swoim rodzinnym mieście.
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Szkolnictwo artyleryjskie w Toruniu...

st. sierż. dr Waldemar JASKULSKI
Szkolnictwo artyleryjskie w Toruniu po zakończeniu  
II wojny światowej
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Rola CSAiU w szkoleniu artylerzystów...

płk dypl. Remigiusz ZIELIŃSKI
Rola Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
w szkoleniu artylerzystów – pożądane kierunki zmian
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Polish Artillerymen Association Conference...

LTC George RIGGIN
Polish Artillerymen Association Conference
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Marian MENDEL
Tadeusz KUSNIERZ
Propozycja stosowania tabel poprawek nastaw artylerii 
naziemnej na różnicę wysokości celu i stanowiska 
ogniowego

Propozycja stosowania tabel poprawek nastaw...
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DZIAŁ III
Aktualności
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Wojska Rakietowe i Artyleria – wydarzenia 2022 roku

Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii

Z dniem 24 października płk Grzegorz Potrzuski został powołany na stanowisko Szefa Zarządu 
Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych.
Pułkownik Grzegorz Potrzuski w 1997 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Józefa 
Bema w Toruniu na kierunku artyleria lufowa. W 2013 roku został wyznaczony na stanowisko 
Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 15. GBZ, pełniąc tam jednocześnie obowiązki Szefa Szko-
lenia Brygady.
W 2015 roku został skierowany do wykonywania zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym 
w Kosowie (PKW Kosowo) na stanowisko Szefa Wydziału Działań Informacyjnych (INFO OPS) 
- Zastępcy Szefa Joint Effects Centre w Kwaterze Głównej HQ KFOR w Prisztinie. 
W dalszym etapie swojej służby zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy 5. Lubuskiego Pułku 
Artylerii w Sulechowie. W 2017 roku płk Potrzuski został wyznaczony na dowódcę 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii w Bolesławcu. 

W 2018 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu. W 2021 roku został Szefem 
Wojsk Rakietowych i Artylerii 18. Dywizji Zmechanizowanej. Od 1 lutego 2022 roku decyzją szefa MON wykonywał obowiązki 
na stanowisku Szefa Sztabu 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Od dnia 24 października 2022 roku płk Grzegorz Potrzuski jest szefem Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zmiany na stanowiskach dowódczych w Wojskach Rakietowych i Artylerii

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku płk Marek Wasielewski został mianowanany Szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii 18. Dywizji 
Zmechanizowanej.
Z dniem 1 lipca 2022 roku płk Ireneusz Król został mianowanany Szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii 12. Dywizji Zmechani-
zowanej.
Z dniem 1 kwietnia 2022 roku płk Krzysztof Malankiewicz został dowódcą 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
Z dniem 1 lipca 2022 roku płk Krzysztof Świderski został dowódcą 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego.
Z dniem 24 października 2022 roku płk Piotr Męczyński został dowódcą 18 Pułku Artylerii.

WRiA – wydarzenia 2022 roku...
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Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu 26 sierpnia 2021 roku został przyjęty i zaakceptowany „Plan Dzia-
łania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok”. Głównym tematem ukierunkowującym działanie Stowarzyszenia było 
„100-lecie szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu”. Ponieważ w 2022 roku przypadały dwie ważne rocznice zakres szkoleniowy 
zamierzeń Stowarzyszenia poszerzono o dwa tematy: „10 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” oraz „20-le-
cie CSAiU”.

W 2022 roku Zarząd Główny i Oddziały Terenowe zrealizowały szereg przedsięwzięć wynikających z planów działania Zarządu 
Głównego i Zarządów Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia. W zamierzeniach przygotowanych przez Zarząd Główny uczestni-
czyło około 250 członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

W ramach planowych zasadniczych przedsięwzięć Stowarzyszenia w 2022 roku zostały zrealizowane:
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Toruńskich Członków Stowarzyszenia – 14 kwietnia 2022 roku.
2. Letnie Spotkanie Artyleryjskie członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów – 10 czerwca 2022 roku.
3. Zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca” – 16 września 2022 roku.
4. IX finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów – 17 listopada 2022 roku.
5. Współudział w uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniach od 1 do 2 grudnia 2022 

roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Toruńskich Członków Stowarzyszenia

W dniu 14 kwietnia 2022 roku w Forcie IV w Toruniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Toruńskich Członków Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów.

Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński dokonał otwarcia zebrania a następnie Pełnomocnik Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Pan Grzegorza Borek przedstawił informację na temat działań władz samorządowych województwa 
w sprawie uchodźców z Ukrainy. 

Kolejnym punktem zebrania była Informacja o przedsięwzięciach Stowarzyszenia zrealizowanych w 2021 roku przedstawiona 
przez Kolegę Romana Kłosińskiego.

Następnie zebrani dokonali wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. Na podstawie 
wyników głosowania Delegatami wybrani zostali Koledzy: Józef Cyra, Ryszard Dorożyński, Stanisław Gontarski, Roman Kłosiń-
ski, Włodzimierz Rudziński i Roman Salach.

Letnie Spotkanie Artyleryjskie członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniach od 9 do 11 czerwca 2022 roku zorganizował i przeprowadził 
Letnie Spotkanie Artyleryjskie 2022.

Głównym celem spotkania było uhonorowanie 10-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W ciągu tych 
dziesięciu lat Stowarzyszenie wspólnie z Oddziałami Terenowymi zrealizowało wiele przedsięwzięć mających na celu m. in. zinte-
growanie środowisk rakietowców i artylerzystów, wspólnie z członkami wspierającymi pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych 
środków artyleryjskich, a także prowadzenie szkoleń i zawodów sportowych z młodzieżą uniwersytecką i szkolną.

W dniu 10 czerwca 2022 roku w godz. 09.00 – 14.00 w auli CSAiU zgodnie z planem odbyła się konferencja naukowa na temat 
„Toruń kuźnią kadr artyleryjskich w latach 1920-2022”. W trakcie konferencji wystąpili: mjr Piotr Ochociński, płk Norbert Świę-
tochowski, mjr Mirosław Giętkowski, kmdr por. Mirosław Chmieliński, st. sierż. Waldemar Jaskulski, płk Remigiusz Zieliński, płk 
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Zenon Wiśniewski i dowódca 3. Batalionu 29. Pułku Artylerii Polowej armii USA podpułkownik George R. Riggin. Do protokołu 
swoją prezentację złożył mjr Roman Salach.

Po konferencji odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, w trakcie którego 
przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok oraz przyjęto sprawozdanie Głównej Komisji 
Rewizyjnej i udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Zebranie przyjęło również na członka wspierającego 
firmę „Arpol – Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.”

Po zakończeniu konferencji i zebrania uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema.
W godzinach popołudniowych artylerzyści i zaproszeni goście spotkali się przed Pomnikiem Polskich Artylerzystów, gdzie 

zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów rozpoczęli obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Dalsza część obchodów odbyła się w kompleksie X Liceum Ogólnokształcącego przy placu Św. Katarzyny. Uroczystość za-

szczycili swoją obecnością: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek 
Smoczyk z Dyrektorami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W akademii wzięli 
również udział członkowie wspierający oraz dowódcy jednostek wojskowych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Po pod-
sumowaniu 10-cio letniej działalności Stowarzyszenia przez prezesa Romana Kłosińskiego uhonorowano władze samorządowe, 
seniorów i zasłużonych artylerzystów, członków wspierających, dowódców jednostek wojskowych oraz przedstawicieli współpra-
cujących ze Stowarzyszeniem organizacji i instytucji medalami jubileuszowymi oraz odznakami pamiątkowymi.

W dniu 11 czerwca uczestnicy Letniego Spotkania Artyleryjskiego mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Twierdzy Toruń, Mu-
zeum Historii Torunia oraz mogli podziwiać piękno innych zabytków.

Spotkanie zakończył żołnierski obiad przygotowany i wydany przez stołówkę 12 WOG przy ul. Dobrzyńskiej.

Zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca”

W dniu 16 września 2022 roku na terenie kompleksu leśnego „Barbarka” w Toruniu przeprowadzono zawody historyczno-
-obronne młodzieży klas mundurowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca”.

 Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie oraz tragicznych losach Polaków 
zsyłanych na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji 
w zawodach sportowo-obronnych. 

W zawodach uczestniczyło 7 drużyn ze szkół z regionu kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z regulaminem opracowanym przez 
ZG SPArt. zawody historyczno- obronne rozegrano w 9 konkurencjach.

Organizatorzy zawodów wyróżnili:
Za zajęcie pierwszego miejsca: pucharem, dyplomem i upominkami:
• I drużynę VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Za zajęcie 2 miejsca: pucharem i dyplomem:
• Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.

Za zajęcie 3 miejsca: pucharem i dyplomem:
• Zespół Szkół w Kościelcu.

Za uzyskanie tytułu najaktywniejszego zawodnika: pucharem, dyplomem i upominkiem:

– Oliwiera Majewskiego.
Za uzyskanie tytułu najaktywniejszego zawodnika z młodzieży ukraińskiej: dyplomem i upominkiem:
• Kyryło Mowczana. 

Ponadto za aktywne uczestnictwo w zawodach wyróżniono dyplomami wszystkie drużyny biorące udział w rywalizacji.
Po zawodach zostały złożone kwiaty przy Pomniku Pamięci Ofiar Barbarki, a następnie w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 

i Św. Siostry Faustyny odbyła się msza święta, a po nabożeństwie pod płaskorzeźbą Matki Polki-Sybiraczki - patriotyczna uroczy-
stość.
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IX finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów

W dniu 17 listopada 2022 roku odbył się IX finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania 
ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

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

Strzelania wykonywała bateria 152 mm samobieżnych armatohaubic „Dana”. 
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

• przewodniczący – ppłk w st. spocz. Ryszard Jóźwiak;
• członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU;
• członek – ppłk w st. spocz. Jan Szymański.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 5, mając do dyspozycji: 
• mapę poligonu w skali 1:25 000 z naniesionym ugrupowaniem bojowym;
• przyrząd PA-1;
• lornetkę wojskową 7x45;
• Tabele Strzelnicze do 152 mm armatohaubicy „Dana”;
• notatkę strzelającego;
• oraz własne notatki i przyrządy do pisania i rysowania.

Strzelający mógł do prowadzenia obserwacji wykorzystać przyrząd kątomierczy PAB-2A. 
W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

• I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński;
• II miejsce i tytuł Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Andrzej Orłowski;
• III miejsce zdobył mjr w st. spocz. Roman Salach;
• IV miejsce zdobył mjr w rezerwie Andrzej Lewandowski.

Współudział w uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii

W dniach 1-2 grudnia 2022 roku w Toruniu odbędą się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Komunikat 
na temat przebiegu święta zostanie umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W 2022 roku w ramach wewnętrznych przedsięwzięć toruńskich członków Stowarzyszenia zrealizowano: 
1. Spotkanie z okazji 35. rocznicy Promocji 1987 w dniu 3 września 2022 roku.
2. Zapalenie zniczy na grobach artylerzystów w ramach obchodów Dnia Wszystkich Świętych w dniu 31 października 2022 roku.

Ponadto w końcu listopada 2022 roku został wydany kolejny numer periodyku „Artylerzysta”.

W 2022 roku w ramach przedsięwzięć okolicznościowych oraz rocznicowo-patriotycznych zrealizowano: 
1. Udział w uroczystościach obchodów 102. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski – 18.01.2022 roku.
2. Udział w uroczystościach obchodów Dnia Flagi RP – 02.05.2022 roku.
3. Udział w uroczystościach obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja – 02.05.2022 roku.
4. Udział delegacji Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w uroczystościach obchodów Święta Narodowego Konstytucji  

3 Maja w SHAPE (Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie) w Mons – 27.05.2022 roku.
5. Udział w uroczystościach obchodów 100-lecia OSMW – 21.06.2022 roku.
6. Udział w uroczystościach obchodów Święta Wojska Polskiego – 15.08.2022 roku.
7. Udział w uroczystościach obchodów 83. rocznicy agresji Niemiec na Polskę – 01.09.2022 roku.
8. Udział w uroczystościach obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej – 27.09.2022 roku.
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9. Udział w uroczystościach obchodów 20-lecia CSAiU – 30.09.2022 roku.
10. Udział w uroczystościach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w VI LO w Toruniu – 13.10.2022 roku.
11. Udział w uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 11.11.2022 roku.
12. Udział w uroczystościach obchodów świąt jednostek wojskowych: 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, 11. Mazurskiego Pułku Ar-

tylerii, 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, 23. Śląskiego Pułku Artylerii, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 8. 
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 6. Samodzielnego Oddziału 
Geograficznego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu, Ośrodek Zamiejscowy Centralnego Wojskowego Centrum Re-
krutacji w Bydgoszczy, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponadto w 2022 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia zorganizował i przeprowadził szereg przedsięwzięć o charakterze organi-
zacyjnym i podsumowującym, a w tym: 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia – w dniach 24.01., 17.02., 28.03., 27.04., 19.07., 26.08., 13.10.2022 roku.
2. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego – w dniu 31.05.2022 roku.
3. Opracował „Plan działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2023 rok” – 26.08.2022 roku.
4. Opracował „Plan budżetowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok” – 26.08.2022 roku.
5. Opracował wnioski do planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi – 31.08.2022 roku.
6. Dokonał oceny działalności Oddziałów Terenowych – styczeń 2023 roku.
7. Ocenił udział członków ZG w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i zebraniach sprawozdawczych Oddziałów 

Terenowych w 2021 roku – w styczniu 2023 roku.

Z planowanych głównych przedsięwzięć nie zrealizowano:
• szkolenia proobronnego studentów UMK i młodzieży klas mundurowych szkół ponadpodstawowych w kwietniu 2022 roku;
• zawodów drużynowych na orientację w sierpniu 2022 roku;
• Spotkania Żołnierskich Pokoleń w sierpniu 2022 roku.

W 2022 roku przedsięwzięcia przedstawione w „Planie działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok” były 
realizowane w trudnych warunkach wprowadzonego w 2020 roku stanu epidemii i związanych z tym stanem zakazów oraz ograni-
czeń. Wskutek tego nie udało się w pełni zrealizować wszystkich ujętych w planie działania przedsięwzięć. Zarówno Zarząd Głów-
ny Stowarzyszenia, jak i Zarządy Oddziałów, w miarę swoich możliwości starały się wykonywać postawione zadania i realizować 
je w jak najszerszym zakresie i w miarę posiadanych sił i środków.

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia w tych trudnych warunkach udało się poszerzyć krąg współpracujących jednostek woj-
skowych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W czerwcu 2022 roku przyjęty został nowy członek wspierający, firma 
ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pomimo trudnych warunków stanu zagrożenia epidemicznego podtrzymuje nawiązane wcze-
śniej kontakty z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, czy też jednostkami wojskowymi gar-
nizonów toruńskiego i bydgoskiego. W 2022 roku Zarząd Główny współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszeniem „Tilia”, Muzeum Twierdzy Toruń czy 
Muzeum Artylerii w Toruniu oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, 8. 
Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, 12. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym czy Oddziałem Zamiejscowym 
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z Bydgoszczy.
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Oddziały Terenowe Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

Oddziały Terenowe Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów aktywnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w realizacji 
przedsięwzięć wynikających z „Planu Działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok” oraz planów Oddziałów 
Terenowych. Przedstawiciele Oddziałów Terenowych uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia: 

• w dniach 9-11 czerwca 2022 roku w Letnim Spotkaniu Artyleryjskim;
• w dniach 1-2 grudnia 2022 roku w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Poszczególne Oddziały Terenowe zorganizowały i przeprowadziły przedsięwzięcia wewnątrzoddziałowe oraz brały udział 
w uroczystościach patriotycznych i wojskowych w swoich regionach.

Oddział Terenowy w Bolesławcu

Członkowie Oddziału z Bolesławca uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
• w dniu 18 marca 2022 roku w uroczystości obchodów jubileuszu 10-lecia oraz święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii;
• w dniu 9 maja 2022 roku w uroczystości obchodów 60. rocznicy sformowania 18 BROT;
• w dniu 15 sierpnia 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego;
• w dniu 11 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Oddział Terenowy w Głogowie

Członkowie Oddziału z Głogowa uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
• w dniu 9 kwietnia 2022 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Oddziału Terenowego;
• w dniu 26 maja 2022 roku w XXVI Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa Związku Inwalidów Wojennych;
• w dniu 15 sierpnia 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego;
• w dniu 17 września 2022 roku w Rodzinnym Pikniku Strzeleckim;
• w dniu 11 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Oddział Terenowy w Sulechowie

Członkowie Oddziału z Sulechowa uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
• w dniu 3 maja 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Narodowego 3 Maja;
• w maju 2022 roku w pożegnaniu XII Zmiany PKW Irak;
• w czerwcu w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału;
• w dniu 15 sierpnia 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego;
• w dniu 4 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów święta 5 Lubuskiego Pułku Artylerii;
• w dniu 11 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Ponadto członkowie Oddziału brali udział w ceremonii przysięgi wojskowej nowo wcielonych żołnierzy 5 Lubuskiego Pułku 
Artylerii oraz w zawodach strzeleckich i kręglarskich. 

Oddział Terenowy w Warszawie

Członkowie Oddziału z Warszawy uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
• w dniu 16 stycznia 2022 roku w uroczystości obchodów 77 rocznicy wyzwolenia Warszawy;
• w dniu 3 kwietnia 2022 roku w jubileuszu 100. rocznicy urodzin płk. Józefa Koleśnickiego;
• w dniu 15 sierpnia 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego;
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• w dniu 11 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Członkowie Oddziału z Wrocławia uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
• w kwietniu 2022 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału; w trakcie zebrania podjęto uchwałę 

o budowie pomnika Krasnala „Kanoniera”; jest już znane miejsce posadowienia Krasnala oraz jego wizerunek;
• w dniu 15 sierpnia 2022 roku w uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego;
• w dniu 15 października 2022 roku w X Zjeździe Koleżeńskim byłych żołnierzy 20 pappanc w Pleszewie;
• w dniu 31 października 2022 roku w zapaleniu zniczy na grobach artylerzystów w ramach obchodów Dnia Wszystkich 

Świętych;
• w dniu 11 listopada 2022 roku w uroczystości obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
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Adres Redakcji: „Artylerzysta”, ul. Sobieskiego 36, 87–100 Toruń, 

tel. 510 998 732, e-mail: ryszard-jozwiak@wp.pl
Dofinansowano z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego


