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Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii najserdeczniejsze ży-
czenia wszelkiej pomyślności wszystkim artylerzystom i rakietow-
com, szczególne pozdrowienia kierujemy do naszych seniorów, ży-
cząc dużo zdrowia i pogody ducha. Pozdrawiamy wszystkich, którzy 
wspierają naszą artylerię.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

W numerze:
• 23 Śląska Brygada Artylerii (lata 1995- 2012)
• Zarys historii 1 Brygady Artylerii Armat
• Pierwsze starty rakiet taktycznych w wojsku polskim
• Narzędzia „Boga Wojny” rodem ze Stalowej Woli
• Działalność Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oddział Bolesławiec w okresie pierwszej kadencji
• Początki oddziału terenowego SPArt. Węgorzewo
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W dniu otrzymania sztandaru woj-
skowego, który przypadł w dniu 
Św. Barbary 4 grudnia 1995 roku 
Decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej Zbigniewa Okońskiego 23 
Brygada Artylerii Armat przyję-
ła nazwę wyróżniającą „Śląska”, 
a jej tradycję poszerzono o dzie-
dzictwa bojowego 23 pułku arty-

lerii lekkiej 23 Dywizji Piechoty oraz jego historycznego poprzed-
nika 214 wielkopolskiego ochotniczego pułku artylerii polowej. 

Foto 1. Uroczystości związane z wręczeniem 23 ŚBA sztandaru 
wojskowego. 4 grudnia 1995 rok. 

W miesiącu sierpniu i październiku 1998 roku na podstawie Zarządzenia 
MON NR PF 48/Org. z 2 czerwca 1998 roku oraz na podstawie Rozkazu 
Dowódcy SOW Nr 52/Org. z 26 sierpnia 1998 roku Brygada została 
przedyslokowana z Garnizonu Zgorzelec do Garnizonu Bolesławiec, 
gdzie przyjęła również swoją nową strukturę organizacyjną oraz rozpo-
częła nową kartę w swojej historii.

 
Foto 2. 203,2 mm samobieżna armata „PION” na stanowisku 

ogniowym. 
W jej skład weszły wówczas dwa nowe dywizjony: dywizjon rakiet 
taktycznych, który został rozformowany w kwietniu 2001 roku oraz dy-
wizjon artylerii samobieżnej 203,2 mm „PION”, który rozformowano 
w 2006 roku. 
Z początkiem 1999 roku Brygada rozpoczęła intensywne szkolenia 
ogólnowojskowe oraz specjalistyczne na przykoszarowym placu ćwi-
czeń, jak również na położonym w sąsiedztwie Ośrodku Szkolenia Po-
ligonowego Żagań-Świętoszów.
Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr 0189 z dnia 19 
września 2001 roku 23 Śląska Brygada Artylerii przeszła w podporząd-
kowanie 2 Korpusu Zmechanizowanego.  

W dniu 18 lutego 2002 roku w Brygadzie przebywał z jednodniową 
wizytą Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński, natomiast 
w dniu 22 września 2010 roku w 23 Śląskiej Brygadzie Artylerii prze-
bywał z wizytą Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich. 16 maja 
2002 roku bolesławieckich artylerzystów odwiedził Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych RP - Prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

Foto 3. Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w 23 
Śląskiej Brygadzie Artylerii – 16 maja 2002 rok. 

W tym czasie Brygada wielokrotnie udowadniała swoją ogromną war-
tość bojową zarówno podczas ćwiczeń i poligonów w kraju, jak i poza 
granicami kraju. Do najważniejszych ćwiczeń w tym czasie, w których 
uczestniczyły wydzielone siły Brygady były ćwiczenia afirmacyj-
ne 2 Korpusu Zmechanizowanego pod kryptonimem „Cannon Cloud 
2002”oraz ćwiczenia z 5 Korpusem Stanów Zjednoczonych pod kryp-
tonimem „Victory Strike 2001 i 2002” z udziałem 3 dar, który wspól-
nie z Brygadą Artylerii 5 Korpusu USA doskonalił swoje umiejętno-
ści artyleryjskie. Natomiast w ćwiczeniu „Cooperative Exchange 02” 
w Jaworowie na Ukrainie, uczestniczyła baterii SNR 152 mm„ Dana”, 
która podczas tych ćwiczeń doskonaliła procedury współdziałania w ra-
mach Sił Natychmiastowego Reagowania. Kolejnymi ćwiczeniami były 
ćwiczenia „ANAKONDA 07”; „PŁOMIEŃ 08”; „ORKAN 09”; „PILI-
CA 09”; „Granica 10”, w których uczestniczyły wydzielone sił 23 BA 
oraz ćwiczenie „BAGRAM”, będące sprawdzianem dla Grup Wsparcia 
Ogniowego Brygady wydzielonych do udziału w Misji w ramach PKW 
Afganistan. 
W ramach planowanej modernizacji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego 
w pododdziałach WRiArt. w dniu 29 kwietnia 2010 roku Brygada otrzy-
mała pierwsze wyrzutnie rakietowe WR-40 „Langusta”.
Wśród wielu zadań wykonywanych przez żołnierzy Brygady nie mogło 
zabraknąć również tych, które realizowane były poza granicami kraju. 
Żołnierze Brygady uczestniczyli m.in.: 
• PKW „UNDOF” Syria;
• PKW „UNIFIL” Liban.

oraz w operacjach prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki 
(NATO): 
• PKW „IFOR” Bośnia i Hercegowina;
• PKW „SFOR” Bośnia i Hercegowina;
• PKW „KFOR” Kosowo;
• PKW Afganistan;
• PKW Irak.

23 Śląska Brygada Artylerii (lata 1995- 2012)
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Foto 4. 122 mm wyrzutnia WR-40 Langusta na stanowisku ogniowym.
W 2008 roku Brygada skierowała do Syrii w ramach XXX Zmiany 
PKW UNDOF swój kontyngent, którego dowódcą był kpt. Zdzisław 
Jacewicz. W kolejnych latach żołnierze Brygady tworzyli trzykrotnie 
Grupę Wsparcia Ogniowego, która następnie uczestniczyła w ramach 
PKW IV, VI i X Zmiany w Afganistanie. W 2010 roku po raz pierwszy 
w historii Brygada pod dowództwem ppłk. Pawła Świtalskiego (obec-
ny Dowódca 23 pa w Bolesławcu) utworzyła na potrzeby szkolenia 
(NTM-A) Zespół Specjalistów ds. Szkolenia Artylerii, który w ramach 
IX Zmiany PKW Afganistan szkolił przyszłych afgańskich artylerzy-
stów. Ogółem w różnych misjach pokojowych i stabilizacyjnych Woj-
ska Polskiego uczestniczyło blisko140 żołnierzy zawodowych oraz 112 
żołnierzy służby kontraktowej i nadterminowej.
W dowód uznania zasług i osiągnięć w działalności szkoleniowej i służ-
bowej Brygada, jak i służąca w niej kadra zawodowa oraz żołnierze 
ZSW byli wielokrotnie wyróżniani przez przełożonych wszystkich 
szczebli, m.in. dwóch jej dowódców w drodze wyróżnienia za osią-
gnięcie przez Brygadę wysokich wyników w szkoleniu i wychowaniu 
zostało mianowanych na stopień generała brygady, byli to gen. bryg. 
Marian Kolczyński i gen. bryg. Stanisław Butlak, dodatkowo w 2001 
roku gen. bryg. Kolczyński została uhonorowany wpisem do „Księgi 
Honorowej Ministra Obrony Narodowej”. W 2007 roku Brygada została 
wyróżniona przez Prezydenta Miasta Bolesławiec prestiżową nagrodą 
i dyplomem za promowanie Miasta Bolesławiec w kraju i zagranicą. 
Wysokimi osiągnięciami mogą pochwalić się również poszczególne 
pododdziały Brygady. Były one wielokrotnie wyróżniana m.in. tytułem 
honorowym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych” w 2002 roku 
tytuł ten po raz pierwszy otrzymał dowodzony przez ppłk Świtalskie-
go 3 dar, który dodatkowo uzyskał miano Przodującego Pododdziału 
w grupie rodzajów wojsk 2 KZ. Natomiast w latach 2004, 2005 i 2006 
trzykrotnie z rzędu miano „Wzorowego Pododdziału Wojsk Lądowych” 
otrzymał dywizjon artylerii samobieżnej „DANA”. Tym samym wy-
różnienie to dywizjon otrzymał na stałe. Brygada w tym okresie była 
podana różnego rodzaju kontrolom i sprawdzianom, m.in. Kontroli 
Gospodarczej i Inspekcji Sił Zbrojnych RP, które oceniły Brygadę na 
ocenę dobrą. 
3 maja 2011 roku podczas centralnych obchodów Święta Konstytucji 3 
Maja w Warszawie w ramach wyróżnienia, Dowódca Brygady płk dr. 
Jarosław Kraszewski odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego „Flagę Państwową”, a z rąk Komendanta Głównego ŻW sta-
tuetkę „Lex et Patria” dla najbardziej praworządnej jednostki w SZ RP. 
W sierpniu 2001 roku 1 dywizjon artylerii samobieżnej 203,2 mm 
„PION” przejął tradycję 5 Brygady Artylerii z Głogowa, która w ra-
mach restrukturyzacji Sił Zbrojnych została rozformowana, a w maju 

2003 roku 2 dywizjon artylerii samobieżnej przyjął tradycje 10 pułku 
artylerii ciężkiej II Korpusu Polskiego na Zachodzie. 
W latach 2010-2011 roku 200 osobowa grupa żołnierzy Brygady uczest-
niczyła w akcji pomocy powodzianom. Najwięcej artylerzystów poma-
gało mieszkańcom szczególnie dotkniętej żywiołem Bogatyni, kolejna 
grupa żołnierzy, pomagała mieszkańcom Zgorzelca i okolic Bolesławca. 
Żołnierze nie tylko zabezpieczali uszkodzone wały i budynki, ale rów-
nież pomagali przy dystrybucji podstawowych środków potrzebnych 
powodzianom do życia.
Na zakończenie należy wspomnieć, że znaczące miejsce w działalności 
Brygady zajmuje wielokierunkowa współpraca z lokalnymi władzami 
samorządowymi, organizacjami kombatanckimi, zakładami pracy oraz 
szkołami z terenu powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego. W okre-
sie swojego prawie 27-letniego istnienia Brygada poprzez uczestnictwo 
i współorganizowanie uroczystości patriotyczno- religijnych, na trwałe 
wpisała się w życie społeczno-polityczne miasta Bolesławca i Zgorzel-
ca.
Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych z dniem 31.12.2011 
roku 23 Śląska Brygada Artylerii przestała istnieć jako pododdział arty-
leryjski, a w jej miejsce z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpoczął funk-
cjonować 23 Śląski pułk artylerii, który stał się prawnym spadkobier-
com i kontynuatorem historii, tradycji i sztandaru 23 Śląskiej Brygady 
Artylerii.

Foto 5. Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 SBA przez ostatniego 
jej Dowódcę płk dr. Jarosława Kraszewskiego.

W ciągu prawie 27-letniego istnienia Brygady, Brygadą dowodzili:
• płk dypl. Jan BIAŁY – 14.05.1984- 21.10.1991
• płk dypl. Marian KOLCZYŃSKI – 21.10.1991- 30.09.1993
• płk dypl. Piotr ŻURAKOWSKI – 30.09.1993- 24.08.1994 
• płk dypl. (gen. bryg.) Marian KOLCZYŃSKI – 24.08.1994-

24.06.2004
• płk dypl. (gen. bryg.) Stanisław BUTLAK – 24.06.2004-

18.01.2006
• płk dypl. Roman KŁOSIŃSKI – 18.01. 2006-25.01.2010
• płk dr Jarosław KRASZEWSKI – 25.01.2010-26.08.2011

 Oddział Terenowy Bolesławiec

23 Śląska Brygada Artylerii (lata 1995- 2012)
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Oddział terenowy Węgorzewo - Zarys Historii
Za datę narodzin 1 Brygady Artylerii Armat należy przyjąć dzień 3 
września 1943 r. W tym dniu został wydany pierwszy rozkaz organiza-
cyjny. Pierwszym dowódcą został ofi cer II Rzeczypospolitej ppłk Leon 
Nałęcz-Bukojemski.
W dalszej kolejności przed brygadą stanęło zadanie wsparcia ogniowe-
go podczas prób zdobycia przyczółków na Czerniakowie i Żoliborzu, 
w ramach pomocy udzielonej Powstaniu Warszawskiemu przez 2 i 3 
Dywizję Piechoty. 
W ramach Operacji Warszawskiej brygada została skierowana do 
wsparcia 89 Korpusu Piechoty z 61 Armii Radzieckiej, nacierającej 
z przyczółka magnuszewskiego w kierunku na zachód od Warszawy. 
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozkazem z 19 lutego 1945 r. 
nadało 1 Brygadzie Artylerii Armat za udział w walkach o Warszawę 
wyróżniające miano „Warszawskiej”.

Fot. 1. gen. bryg. Leon Nałęcz BUKOJEMSKI
W pierwszej dekadzie marca brygada bierze udział w Ope-
racji  Pomorskiej,  w ramach Armijnej Grupy Artylerii  (z 5 
BAC). Następnie 1 Warszawska Brygada Artylerii zabezpie-
cza działania związków taktycznych 1 Armii Wojska Polskiego
w Operacji Berlińskiej. 

Fot. 2. Żołnierze Brygady na szlaku bojowym 1945 r. 
P o  z a k o ń c z e n i u  d z i a ł a ń  w o j e n n y c h  j e d n o s t k i  Wo j -
s k a  P o l s k i e g o  p r z e c h o d z i ł y  r e o rg a n i z a c j ę  -  p r z y j m u -
jąc etaty czasu pokojowego. Na bazie 1 Brygady Artylerii
i 5 Brygady Artylerii powstały samodzielne dywizjony: 24, 25 i 27, któ-
re stworzyły podstawę do powstania 15 Brygady Artylerii Armat.
5 lipca 1949 r. na podstawie rozkazu nr 0670/20 zostaje stworzona
15 Brygada Artylerii Armat, w skład której weszły 3 dywizjony: 
24, 25 i 27 dywizjon artylerii ciężkiej. Kadra i żołnierze przyby-
li do Węgorzewa. Zgodnie z rozkazem dowódcy nr 01 pierwszy rok 
szkolny rozpoczął się w dniu 19 listopada 1949 r. Przy brygadzie 
została zorganizowana Szkolna Bateria Ofi cerów Rezerwy Artylerii
nr 18, która przybyła do Węgorzewa z Chełma.

Fot. 3. Obchody Święta Brygady 1950 r. 
We wrześniu 1951 r. następują w brygadzie zmiany organizacyjne
i personalne. 15 BAC weszła w skład 8 Dywizji Artylerii Przełamania, 
której dowództwo znajdowało się w obecnym Bemowie Piskim (w skład 
dywizji wchodziły trzy brygady artylerii: w Węgorzewie, Orzyszu i Be-
mowie Piskim). 
W 1961 r., po rozwiązaniu sztabu 8 Dywizji Artylerii Przełamania
– 15 Warszawska Brygada Artylerii Armat stała się jednostką samodziel-
ną podporządkowaną bezpośrednio pod dowództwo WOW. 
W dniu 9 maja 1967 r. 15 Brygadę Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema 
przemianowano w 1 Warszawską Brygadę Artylerii Armat im. gen. Jó-
zefa Bema. 
W wyniku zachodzących w wojsku zmian strukturalnych - na podstawie 
zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z 10 czerwca 1989 r, - Do-
wództwo WOW przeformowało 1 Warszawską Brygadę Artylerii Armat 
w 1 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii. 
W 1993 r. rozpoczął się kolejny etap w historii brygady. Decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej przemianowano 1 Ośrodek Szkolenia Specjali-
stów Wojsk Rakietowych i Artylerii na 1 Brygadę Artylerii. Brygadzie 
nadano wyróżniającą nazwę Mazurska oraz pozostawiono patrona- gen. 
Józefa Bema
We wrześniu 1994 r. - brygada zastała wyróżniona Znakiem 
Honorowym SZ RP. Za wysokie wyniki w szkoleniu 13 listo-
pada 1999 r. brygada została uhonorowana Znakiem Honoro-
wym Wojsk Lądowych. W 2004 roku 1 BA zostaje przekazana
z 1 Korpusu Zmechanizowanego podporządkowanie Dowódcy Wojsk 
Lądowych. Z końcem 2010 r. Brygada zostaje przeformowana w 11. 
Mazurski Pułk Artylerii.

Fot. 4. Uroczystość wręczenia trąbek. 
Pomimo zmiany nazwy jednostka dynamicznie się rozwija, do pułku 
zostaje skierowana znaczna część żołnierzy z rozformowanych garni-
zonów w Braniewie i Ciechanowie. Pułk przejmuje dziedzictwo tradycji 
i spuściznę historyczną po 1. Brygadzie Artylerii. Z kolei 1 dywizjon 
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artylerii samobieżnej przejmuje tradycje i pamiątki po 16 Pomorskim 
pułku artylerii. Poczty z 1 i 2 baterii 1 dywizjonu artylerii samobieżnej 
otrzymują historyczne trąbki – symbole odwagi i męstwa na polu walki. 
Na początku roku 2013 z inicjatywy płk. Leszka Nadrowskiego przy 
zaangażowaniu władz miasta i byłych węgorzewskich dowódców gen. 
bryg. Edwarda Pawlicy i płk. Wiesława Pietrzaka zostaje powołany ko-
mitet ws. ufundowania Sztandaru 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. 
W imieniu Prezydenta RP sztandar Dowódcy płk. Dariuszowi 
ADAMCZYKOWI wręczył były dowódca i Szef Wojsk Rakietowych
i Artylerii gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI.
Kolejnym wydarzeniem najnowszej historii pułku jest wręczenie pro-
porców rozpoznawczych dowódcy i pododdziałom pułku w 2015 r. 

Fot. 5. Uroczystość wręczenia sztandaru 
O historii jednostki nie można mówić bez opisu zaangażowania żołnie-
rzy brygady i pułku w zapewnienie bezpieczeństwa światowego. Węgo-
rzewscy artylerzyści brali udział w wielu misjach poza granicami kraju. 
Stanowili oni m. in. trzon XXX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego UNDOF oraz XXV i XXX zmiany PKW KFOR. W rejonie tych 
misji realizowali zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania 
porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warun-
ków bezpiecznej egzystencji oraz utrzymania stabilnej sytuacji w rejonie 
odpowiedzialności.
Ponadto, wielokrotnie – w ramach Grup Wsparcia Ogniowego 
PKW ISAF – zapewniali bezpieczeństwo żołnierzom działającym 
w rejonie misji poprzez skuteczne oddziaływanie ogniem na prze-
ciwnika. Żołnierze węgorzewskiej jednostki realizowali w Afga-
nistanie również zadania szkoleniowe, służąc doświadczeniem
i wiedzą siłom afgańskim.
Żołnierze pułku to stali uczestnicy ćwiczeń na szczeblu operacyjnym, 
takich jak: GRANICA, ANAKONDA, DRAGON, gdzie prezentują 

swój profesjonalizm sprawnym i bezbłędnym działaniem. Szczególnie 
bogaty w przedsięwzięcia szkoleniowe był rok 2016. 

Fot. 6. Uroczystość podniesienia fl agi XXX zmiana PKW UNDOF 
SYRIA 

Jednostka została wyznaczona do realizacji jednych z głównych zadań 
podczas ćwiczenia Anakonda-16. Zadanie to było o tyle trudne że działo 
się w trzech różnych miejscach jednocześnie: dowództwo i dwa dywi-
zjony ogniowe zostały skierowane do OSPWL w Drawsku Pomorskim 
gdzie realizowały zadania połączonego wsparcia ogniowego. Jednocze-
śnie jednostka była odpowiedzialna za wyżywienie ponad 1700 żoł-
nierzy - uczestników ćwiczenia. Ponadto 11. pułk artylerii kontynuuje 
prace badawcze nad wdrożeniem najnowocześniejszego artyleryjskiego 
uzbrojenia w Wojsku Polskim – 155 mm hs KRAB. 

Fot. 7. 155 mm hs KRAB na OSP CSAiU w Toruniu. 
Stało się już tradycją to, że żołnierze 11. MPA co roku włącza-
ją się do akcji charytatywnych. Angażują się również w szko-
lenie i  kształtowanie młodzieży, szczególnie klas o profi-
lu sportowo-obronnym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zespołu Szkół Zawodowych. W ramach współpracy z lokalnym społe-
czeństwem jednostka czynnie uczestniczy w organizacji przedsięwzięć 
patriotycznych, kulturalnych i sportowych.

Oddział terenowy Węgorzewo - Zarys Historii

PIERWSZE STARTY RAKIET TAKTYCZNYCH 
W WOJSKU POLSKIM

Na pol igonie  w Drawsku  Pomorsk im 27  wrześn ia  1963 
roku startu rakiety taktycznej 3R9 dokonał 32 Dywizjon Ra-
kiet  Taktycznych ze Szczecina dla  podchorążych Oficer-
skiej Szkoły Artylerii i  słuchaczy KDO, a 29 września drt 
z Sulechowa dokonał startu rakiety bojowej 3R9 dla Ministra Obrony 
Narodowej, członków rządu i generalicji Wojska Polskiego.
Przygotowania do startu rozpoczęły się dużo wcześniej. Pod koniec 
października 1961 r., na kurs do Leningradu zostali skierowani: mjr 

Mieczysław Kowalski, kpt. Józef Kutrow-
ski, por. Władysław Pulkowski i ppor. Antoni 
Krzewiński.
Po jego ukończeniu jako pierwsi rakietowcy 
zostali skierowani do garnizonu Sulechów, 
by zorganizować jednostkę rakietową zgod-
nie  z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z 25 marca 1962 r. 
oraz rozkazem dowódcy SOW z 5 kwietnia tegoż roku. Na dowódcę 
JW 2790 wyznaczono mjr. dypl. Mieczysława Kowalskiego, dowódcą 
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1 baterii startowej został por. Władysław Pulkowski, dowódcą 2 bs kpt. 
Józef Kutrowski, a dowódcą zespołu wyrzutni 2 baterii startowej ppor. 
Antoni Krzewiński. W tym czasie do dywizjonu zostało skierowanych 
5 podofi cerów zawodowych po przeszkoleniu rakietowym w miejsco-
wości Ługa w ZSRR. Od czerwca 1962 roku do dywizjonu przybyli 
ofi cerowie pionu technicznego i kwatermistrzowskiego.
Ten zespół kadry zawodowej rozpoczął organizowanie od podstaw no-
wej jednostki rakietowej, do końca 1962 r. powstała podstawowa baza 
szkoleniowa, wyznaczono rejon zakwaterowania oraz uzupełniono stan 
osobowy.
Od 2 stycznia 1963 roku rozpoczęto intensywne szkolenia, a 1 września 
24 drt osiągnął pełną gotowość bojową do wykonania uderzeń rakieto-
wych głowicami konwencjonalnymi i jądrowymi. Dywizjon był kontro-
lowany przez Centralną Grupę Kontrolną z wyszkolenia teoretycznego 
i służby ogniowej. Oceny były różne, gorsze i lepsze, ale pod koniec 
sierpnia większość ocen była bardzo dobra.
C e n t r a l n a  G r u p a  K o n t r o l n a  z d e c y d o w a ł a ,  ż e  n a j l e p -
sza bateria startowa (a było ich cztery) dokona startu rakie-
ty bojowej dla Ministra Obrony Narodowej i generalicji WP. 
Ten zaszczyt spotkał 1 baterię startową 24 drt, którą miałem przyjem-
ność dowodzić. W punkcie obsługi technicznej przyjąłem rakietę bojo-
wą 3R9 i po sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z metryką rozka-
załem załadować na wyrzutnię z P16 zamontowaną na czołgu pływa-
jącym PT-76. Zgodnie z postawionym zadaniem ogniowym udałem się 
na stanowisko startowe i rozwinąłem elementy ugrupowania bojowego 
baterii w oczekiwaniu na współrzędne celu.
Po zajęciu trybuny honorowej przez ministra i generałów dowódca 
dywizjonu przekazał mi współrzędne celu. Rachmistrze przystąpili do 
obliczania danych pośrednich do celu. Drużyna meteorologiczna rozpo-
częła sądawanie atmosfery za pomocą stacji radiolokacyjnej typu PRO-
BA oraz karabinu wiatromierza dla oceny aktywnego odcinka toru lotu 
rakiety. Przez radiostację R113 wydałem polecenie ściągnięcia wyrzutni, 
która znajdowała się na stanowisku wyczekiwania w odległości około 3 
km. Z chwilą wjazdu wyrzutni na stanowisko startowe dane do celu były 
już obliczone. Obsługa wyrzutni bardzo sprawnie zajęła wyznaczone 
miejsca oraz wykonała wszystkie czynności związane z wycelowaniem 
i przygotowaniem rakiety do startu.
Dowódca dywizjonu złożył meldunek ministrowi o gotowości baterii 
do dokonania startu rakiety. Centralna Grupa Kontrolna sprawdziła 
wycelowanie i zameldowała, że dane do celu są prawidłowe. Na mój 
rozkaz dowódca zespołu wyrzutni nacisnął przyciski startu i rakieta po-
mknęła w stronę wyznaczonego celu. Po starcie rakiety spojrzałem na 
wyrzutnię, zamiast zielonego koloru zobaczyłem czarną spaleniznę. Nic 

dziwnego, gdy w silniku rakietowym spala się 840 kg prochu w ciągu 
zaledwie 4 s, to ogień i ciśnienie robią swoje.
Zrobiło mi się trochę smutno, że to nie był mój pierwszy start. Smutek 
szybko przerodził się w radość gdy zobaczyłem, że dowódca dywizjonu 
przyjmuje gratulacje od Marszałka Polski Mariana Spychalskiego, a do 
mnie porucznika podchodzą dowódcy okręgów wojskowych z gratu-
lacjami.
Po 52 latach od tego startu większość żołnierzy i kadry odeszła już na 
wieczną wartę. Żyje teraz tylko dwóch wykonawców tego zadania: ppłk 
Władysław Pulkowski i chor. Teofi l Okuniewski (płk Mieczysław Ko-
walski zmarł 26 maja 2014 r.).
W ciągu 30 lat istnienia 24 drt miał wiele znaczących osiągnięć i tak:
• 1965 roku brał udział w zajęciach pokazowych dla dowódcy Wojsk 

Układu Warszawskiego Marszałka Związki Radzieckiego Andrzeja 
Greczko za scalenie głowicy z silnikiem rakietowym i wykonanie 
uderzenia na nieplanowy cel ,,OJ’’ marszałek A. Greczko odzna-
czył nagrodą rzeczową w postaci zegarka marki ,,Pabiedu‘’ dowód-
cę dywizjonu, mnie jako dowódcę 1 baterii startowej i dowódcę 
POT;

• w 1967 roku 1 bateria startowa dokonała startu rakietą bojową 
z nieprzygotowanego stanowiska startowego po rozwinięciu z mar-
szu podczas pokazu dla Ministra Obrony Narodowej gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego;

• w 1971 roku 2 bateria startowa dokonała startu rakiety w stronę 
kolumny w ruchu, po rozpoznaniu tej kolumny przez dyżurną parę 
samolotów 2 Pułku Lotniczego w Powidzu. Na podstawie tego 
startu Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii wydało instruk-
cję dotyczącą zwalczania podchodzących kolumn nieprzyjaciela 
z udziałem rozpoznania lotniczego. Byłem jednym z autorów tej 
instrukcji; co roku baterie startowe 24 drt wykonywały pojedyncze 
i grupowe uderzenia rakietowe. W pierwszych latach 24 drt był wy-
posażony w zestaw rakietowy 2K6, a od 1968 roku w zestaw 9 K52 
o donośności 70 km z głowicami konwencjonalnymi, kasetowymi 
i jądrowymi o mocy 3.10.30 KT.

W okresie istnienia przeciwrakietowych bloków militarnych: Układu 
Warszawskiego i NATO większość zadań ogniowych była wykonywana 
z założeniem, że rakiety mają głowice jądrowe. Dzięki Bogu nie doszło 
do użycia broni jądrowej, z czego wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni.
Po rozformowaniu 24 drt w 1992 roku kadra zawodowa w większości 
została zwolniona do rezerwy ze względu na wysługę lat, a część zosta-
ła skierowana do innych jednostek artyleryjskich, w tym do 22 Pułku 
Artylerii w Sulechowie.

ppłk w st. spocz. Władysław PULKOWSKI

Pierwsze starty rakiet taktycznych w Wojsku Polskim

Narzędzia „Boga Wojny” rodem z Stalowej Woli

Od dawien dawna artyleria nazy-
wana jest „Bogiem Wojny”, głównie przez wzgląd na swoją wysoką siłę 
rażenia, sukcesywnie rosnącą precyzję i mobilność. Jej historia sięga 
starożytności, kiedy to jeszcze bogiem wojny dla Greków był Ares, a dla 
Rzymian – Mars. Jako samodzielny rodzaj wojsk artyleria pojawiła się 
w XVI wieku, a najbardziej znaczące zmiany jakościowe w artylerii 

przyniósł okres napoleoński (początek XIX w.). Wg doktryny Napole-
ona zwycięstwo jest zawsze po stronie tych, którzy mają więcej armat. 
Zastosował on nowe zasady taktyki, polegające na koncentracji ognia 
armat na sile żywej i/lub na umocnieniach przeciwnika, odnosząc wiele 
sukcesów bitewnych.
W obecnych czasach artyleria pozostaje nadal najpowszechniej stoso-
wanym środkiem wsparcia ogniowego, realizującym swoje zadania bez 
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względu na porę roku, doby, warunki atmosferyczne i terenowe. Po-
twierdza to obserwacja współczesnych konfl iktów zbrojnych oraz ope-
racji pokojowych i stabilizacyjnych. Nie bez znaczenia jest także fakt, 
iż artyleria pozostaje nadal stosunkowo niedrogim środkiem wsparcia 
ogniowego, bowiem koszty zakupu oraz eksploatacji dział są wielokrot-
nie niższe niż śmigłowców czy samolotów. 
P r o d u k c j a ,  m o d e r n i z a c j a  i  u n o w o c z e ś n i a n i e  s p r z ę -
tu artyleryjskiego w Polsce w XX i XXI w. są nierozerwal-
nie związane z Hutą Stalowa Wola, która powstała 77 lat temu 
w ramach COP właśnie jako zakład specjalizujący się w produkcji tego 
typu sprzętu. To z tego zakładu, który wówczas nosił jeszcze nazwę 
Zakłady Południowe Sp. Z o.o. w Nisku, w 1938 r. dostarczono woj-
sku pierwsze wyroby – 100 mm haubice wz. 1914/1919 oraz 105 mm 
armatę wz. 29. Były to co prawda, wyroby produkowane na licencji, 
ale przygotowano również dokumentację wyrobów własnej konstrukcji 
(120 mm moździerz piechoty oraz 75 mm armata polowa) - niestety 
wybuch wojny uniemożliwił uruchomienie ich produkcji.
Po wojnie HSW powróciła do swoich korzeni i w kolejnych latach 
wzmacniała potencjał polskiej artylerii, dostarczając jej m.in. takie wy-
roby, jak:
• 85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939, holowana na podwoziu 

czterokołowym, produkowana w latach 1951-1958;
• 122 mm haubica holowana wz. 38 , produkowana w latach 1951-

1960;
• 85 mm armata polowa przeciwpancerna D44/D44N (holowana na 

podwoziu dwukoł owym) produkowana w latach 1955-1965;
• 100 mm armata przeciwlotnicza KS-19M2, holowana na podwoziu 

czterokołowym, produkowana w latach 1956-1959.
W programie produkcyjnym HSW nie zabrakło również wyrobów z za-
kresu techniki rakietowej. Głównymi wyrobami z tego asortymentu 
były:
• wyrzutnia morska WM-18 (1960-1968) i WM-18A (1969-1978);
• polowa wyrzutnia rakietowa WP-8z (1964-1965).

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku HSW wkroczyła 
również w epokę artylerii samobieżnej, a to za sprawą uruchomienia 
produkcji 122 mm haubic samobieżnych 2S1 „Goździk”. W latach 
1984-1993 HSW na potrzeby WP dostarczyła ponad 500 takich haubic. 
Do dziś służą one artylerzystom, którzy wysoko cenią ich precyzję, wa-
lory techniczne i możliwości eksploatacyjne. 
Po przemianach polityczno-gospodarczych w latach 90. ubiegłego wie-
ku zaczęto myśleć o opracowaniu własnych konstrukcji sprzętu artyle-
ryjskiego. Dotychczas był on produkowany głównie w oparciu o do-
kumentację radziecką. Pierwszym, własnym wyrobem był ciągniony, 
98 mm moździerz M98 z możliwością przewożenia, który został skon-
struowany w całości przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli. Prace rozwojowe pro-
wadzone były w latach 1993 – 1997, a produkcję seryjną podjęła HSW 
w 2003 r. – w sumie wyprodukowano 99 tych moździerzy.
W związku z uruchomieniem programów modernizacji tech-
nicznej Sił Zbrojnych RP, HSW włączyła się aktywnie w ten 
proces i od kilkunastu lat oferuje kompleksowe rozwiązania 
w zakresie sprzętu artyleryjskiego poprzez budowę modułów uzbroje-
nia, które oprócz środków ogniowych, zawierają system dowodzenia 
i kierowania ogniem oraz system zabezpieczenia logistycznego. Taki 

sposób podejścia, unikalny rzec można w skali światowej, oznacza, iż 
do jednostek trafi ają równocześnie nowoczesne środki ogniowe, jak 
i nowej generacji wozy dowodzenia, systemy rozpoznawcze oraz za-
plecze logistyczne.

Rys. 1 Moździerz M98 w położeniu bojowym i transportowym
Pierwszym tego typu modułem, obecnie wdrażanym do produkcji seryj-
nej, jest dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm haubic samobieżnych 
„REGINA”, który obejmuje 155 mm samobieżne haubice „KRAB” oraz 
wozy dowódczo-sztabowe, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne oraz 
remontu uzbrojenia i elektroniki, wóz ofi cera łącznikowego. W sumie 
dla potrzeb SZ RP w najbliższych latach planuje się dostarczenie 5 ta-
kich modułów.

Rys. 2 155mm samobieżna haubica KRAB
Kolejnym modułem, który został opracowany w HSW i znajduje się 
obecnie w końcowej fazie prac rozwojowych, jest kompanijny moduł 
ogniowy 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK”. Jest on oparty 
na nowoczesnym środku ogniowym, skonstruowanym przez HSW, 
w postaci wieży ze 120 mm moździerzem, która jest posadowiona na 
podwoziu kołowym KTO „ROSOMAK” oraz na podwoziu gąsienico-
wym własnej konstrukcji. Oprócz ww. środków ogniowych, w skład 
modułu „RAK” wchodzą artyleryjskie wozy rozpoznawcze, wozy do-
wodzenia, wozy amunicyjne oraz remontu uzbrojenia. Rozpoczęcie pro-
dukcji seryjnej modułów na podwoziach kołowych przewidziane jest 
w 2016 roku.
Bez względu na ostateczny wybór partnera, doświadczenie HSW uzy-
skane podczas opracowania takich produktów, jak WR-40 LANGUSTA, 

Narzędzia „Boga Wojny” rodem z Stalowej Woli
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czy też jej młodszej siostry LANGUSTA-II, daje rękojmię powodzenia 
nowego programu. 

Rys. 3 Samobieżny moździerz 120mm na podwoziu kołowym 
i gąsienicowym

Na etapie pracy rozwojowej znajduje się dywizjonowy moduł ognio-
wy 155 mm armato-haubic samobieżnych „KRYL”, który oparty 
jest na środku ogniowym w postaci lekkiej 155 mm haubicy, zamon-
towanej na podwoziu samochodu 6x6 o nowatorskiej konstrukcji. 
W skład modułu wchodzić też będzie system dowodzenia i kiero-
wania ogniem, zestaw rozpoznania (wozy z BSR, wozy rozpoznania 
artyleryjskiego, wozy rozpoznania topograficznego, stacja meteo) 
oraz system logistyczny (wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia 
i elektroniki, wóz remontu pojazdów, wóz zabezpieczenia techniczne-
go).

Rys. 4 155 samobiezna haubica do modułu „KRYL”
 Jako jeden z priorytetów rozwoju wojsk rakietowych, zawartym w Pla-
nie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2020, okre-
ślone zostało pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych 
o zasięgu 70-300 km. 
Wraz ze zmianą ustroju, wejściem Polski do NATO oraz wyczerpaniem 
resursu wycofano z użytkowania systemy rosyjskiego pochodzenia, 
ostatnie w 2005 r. Potrzeby jednak pozostały i w roku 2010, w związ-
ku z zapytaniem ofertowym z Departamentu Polityki Zbrojeniowej 
MON, HSW zaangażowała się w wykonanie etapu: Określenie Założeń 
do Projektowania (OZP) pracy rozwojowej pn. „Dywizjonowy moduł 
ogniowy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych”, kryptonim HO-
MAR. HSW, jako lider powołanego w tym celu Konsorcjum z udziałem 
JELCZ-KOMPONENTY, WITU, WAT, WB Electronics, AVIOMET, 
AREX i AMZ Kutno, opracowała Projekt Koncepcyjny, Analizę Tech-
niczno-Ekonomiczną i Projekt Założeń Taktyczno-Technicznych na 
przedmiotowy moduł. Nawiązano również kontakty robocze z fi rmami 
zagranicznymi, tj. Lockheed Martin Corporation (LMC) z USA i Israel 
Military Industries (IMI) z Izraela, odnośnie ewentualnej współpracy, 
związanej z pozyskaniem części rakietowej wyrzutni i amunicji. 
 W 2014 roku, powstało nowe konsorcjum, ukierunkowane na realiza-
cję programu, w składzie: HSW (lider), WB Electronics, MESKO oraz 

WZU Grudziądz, którego pierwotnym celem było pozyskanie informa-
cji technicznych od potencjalnych partnerów zagranicznych i przygoto-
wanie oferty na dostawę pełnego dywizjonowego modułu ogniowego 
złożonego z wyrzutni, wozów dowódczo – sztabowych, dowódczych, 
rozpoznania i przygotowania topografi cznego oraz zaopatrzenia w ra-
kiety. W związku z otrzymanym w marcu 2015 roku zaproszeniem do 
realizacji programu HOMAR, wystosowanym do HSW przez Inspekto-
rat Uzbrojenia, obecnie wykonywane są intensywne prace analityczno-
-koncepcyjne odnośnie wykonania modułu oraz uzgodnienia technicz-
no – handlowe z przyszłymi kooperantami / podwykonawcami. Wybór 
ostatecznego partnera, jak i rozpoczęcie negocjacji z MON planowane 
jest jeszcze w tym roku. W realizacji programu wykorzystane będą do-
tychczasowe doświadczenia związane z realizacją programów WR-40 
i KRYL, w tym głównie w zakresie stosowanych nośników oraz Syste-
mu Dowodzenia i Kierowania Ogniem.
 Przykładowe, wstępne wizje rozwiązań konstrukcyjnych środka ognio-
wego dla modułu HOMAR przedstawiono na poniższych ilustracjach.

Rys. 5 WWR HOMAR – propozycje rozwiązań środka ogniowego
Ideą wykonania programu jest zastosowanie przede wszystkim spraw-
dzonych technologii wyrzutni oraz amunicji, ich adaptację na polskim 
nośniku z wykorzystaniem krajowego Systemu Dowodzenia i Kiero-
wania Ogniem oraz sprzętu zabezpieczenia logistycznego. Najpoważ-
niejszymi konkurentami ubiegającymi się o udział w tym programie są 
oczywiście fi rmy Lockheed Martin z USA oraz Israeli Military Industry 
z Izraela. Lockheed Martin oferuje polskiemu przemysłowi zastosowa-
nie części artyleryjskiej ich rodzimej wyrzutni HIMARS oraz rakiet kie-
rowanych GMLRS i taktycznych MGM-140 ATACMS. W pakiecie prze-
widuje się szeroki zakres transferu technologii na wyrzutnię oraz rakiety. 
W przypadku wyboru oferty IMI z Izraela, przedmiotem zamówienia 
byłoby nadwozie systemu LYNX oraz rakiety EXTRA i Predator Hawk. 
Tak jak w przypadku partnera amerykańskiego, strona izraelska oferuje 
bardzo szeroki zakres transferu technologii zarówno w produkcji wy-
rzutni, jak i rakiet. 
Kluczową rolą przy wyborze ostatecznego partnera będzie nie tylko 
spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, ale także koszt – nie 
tyle pozyskania, co przede wszystkim koszt cyklu życia produktu. Po-
mimo, iż obydwa systemy oferują zbliżone możliwości, ich budowa 
jest diametralnie różna. System amerykański ma budowę zwartą, zin-
tegrowaną z podwoziem – założeniem dla HIMARS-a był transport 
drogą powietrzną na pokładzie samolotu Hercules C-130. HIMARS 
posiada ponadto wbudowany system załadowania rakiet (kontenerów 
z rakietami). Nie bez znaczenia jest również fakt, iż system ten prze-
szedł swój chrzest bojowy w niejednym konfl ikcie i obecnie jest wyko-
rzystywany przez wiele krajów, nie tylko wchodzących w skład NATO. 
System izraelski także cechuje modułowość, jednak stawia większe 
wymagania dla bazy transportowej zarówno w aspekcie nośności jak 
i wymiarów. Dodatkowo system ten, jako że był przedmiotem oferty dla 
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byłych republik ZSSR, może wykorzystywać klasyczne pociski rakie-
towe kalibru 122 mm. 

Rys. 6 Wyrzutnia WR-40 „LANGUSTA” 
W rezultacie, wykonanie programu „HOMAR” pozwoli zwiększyć zdol-
ność rażenia Wojsk Rakietowych i Artylerii przy użyciu nowoczesnych, 
precyzyjnych, kierowanych rakiet na zasięg do 300 km. 
Program ma być zrealizowany do roku 2022 a dostawa wyrzutni, 
w pierwszej kolejności do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
planowana jest już w roku 2017.
Podsumowując informacje przytoczone powyżej można stwierdzić, iż 
tradycje HSW w zakresie produkcji sprzętu artyleryjskiego i rakietowe-
go nabrały nowego blasku i siły na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Rys. 7 Wyrzutnia „LANGUSTA II”
Realizowane w tym czasie prace rozwojowe w zakresie moderniza-
cji istniejącego sprzętu i opracowania nowych wyrobów oraz plano-
wane nowe tematy są dowodem na to, że HSW potrafi wypracowy-
wać i wdrażać własne, wartościowe rozwiązania oraz ma zdolność 
skupiania wokół siebie innych fi rm i instytucji dla realizacji wielkich 
i złożonych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, 
w tym w szczególności Wojsk Rakietowych i Artylerii. Współczesny 
„Bóg Wojny” to wysoko wykwalifikowani ludzie oraz nowoczesny 
sprzęt. HSW gwarantuje, że w jej sferze działania będzie on szybszy 
i skuteczniejszy. 

Narzędzia „Boga Wojny” rodem z Stalowej Woli

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

Bolesławiec
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Bolesławiec swoją działalność 
rozpoczęło w dniu 5 kwietnia 2013 roku. Zebranie założycielskie było 
jednym z punktów Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Na zaproszenie 
dowódcy pułku w inauguracji działalności stowarzyszenia zrzeszają-
cego środowiska artylerzystów i rakietowców bolesławieckiego garni-
zonu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego SPArt. płk. rez. Roman 
Kłosiński. Na prezesa oddziału wybrano płk. rez. Henryka Harkota, 
natomiast wiceprezesami zostali płk. rez. Jan Biały i płk. Paweł Świ-
talski. Oddział został zarejestrowany przez Zarząd Główny w Toruniu 
z dniem 23.04.2013. SPArt. stało się nowym podmiotem działającym 
w środowisku byłych i obecnie służących artylerzystów i rakietowców 
w Bolesławcu. 
Dbając o zapewnienie pełnej możliwości realizacji celów statutowych 
w pierwszej kolejności zarząd podjął decyzję zawarcia porozumień 
o współpracy z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii oraz Stowarzyszeniem 
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”.
Garnizon Bolesławiec od lat „artylerią stoi”. Od 1962 roku w sposób 
ciągły stacjonują tu jednostki wojsk rakietowych i artylerii. Ponad 
półwieczna działalność bolesławieckich artylerzystów i rakietowców 
oprócz wkładu w rozwój taktyki WRiArt. wytworzyła grono doświad-
czonej kadry.
Stowarzyszenie działalność statutową rozpoczęło od integracji by-
łych i obecnych żołnierzy WRiArt. oraz sympatyków artylerii i woj-
ska. Jedną z przyjętych form stały się otwarte zebrania stowarzysze-
nia, w których uczestniczą zaproszeni goście oraz członkowie in-
nych organizacji zrzeszających byłych artylerzystów i rakietowców. 

 

W tej konwencji odbywają się Spotkania Noworoczne organizowane 
każdorazowo w styczniu, w trakcie których jest okazja do podsumowań, 
podziękowań i życzeń. 
Oprócz spraw bieżących i informacji o SPArt., w formie referatów i pre-
zentacji przedstawiane są materiały dotyczące istotnych zmian na szcze-
blu Sił Zbrojnych RP oraz wniosków z udziału wojsk w misjach, np.:
• Nowy System Dowodzenia SZ RP (2013);
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• Wnioski i doświadczenia wynikające z udziału żołnierzy 23pa 
w misjach w Afganistanie jako Grupy Wparcia Ogniowego oraz 
Zespół Szkolenia Artylerii (2013);

• Wnioski i doświadczenia wynikające z realizowanych przez pułk 
misji w Kosowie (2014);

• Plany rozwoju artylerii SZ RP (2015);
• Założenia dotyczące powstania i funkcjonowania Obrony Teryto-

rialnej (2016);
• Najważniejsze zadania roczne stojące przed 23pa;

Spotkania te są również wzbogacane pokazem najnowszego sprzętu bo-
jowego wchodzącego na wyposażenie 23pa (29.01.2015). 
Istotnym akcentem każdego otwartego zebrania są spotkania artyleryj-
skich pokoleń, które dopełniają integrację byłych i obecnych żołnierzy. 

Akceptacja dla tej formy działalności stowarzyszenia (8 spotkań) wyra-
żona jest w pozytywnych opiniach uczestników, a w sposób wymierny 
w prawie 100% wzroście członków stowarzyszenia (od początkowej 
liczby 30)

Osobnym, istotnym rozdziałem integracji całego środowiska rakietow-
ców i artylerzystów są spotkania organizowane przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia w Toruniu w których każdorazowo uczestniczy znaczna 
liczba członków SPArt. Bolesławiec. Uczestnicy zawsze są pod wraże-
niem bogatego i różnorodnego programu jak i doskonałej organizacji.

Kolejnym, ważną kartą działalności statutowej stowarzyszenia jest kul-
tywowanie tradycji wojskowo-historycznych i popularyzacja dorobku 
pokoleń rakietowców i artylerzystów. W ramach tej aktywności delega-
cje stowarzyszenia uczestniczą corocznie w obchodach rocznicowych 
wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, forsowania Nysy Łużyc-
kiej, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i innych.
Przedstawiciele SPArt. są zawsze zapraszani i uczestniczą w uroczysto-
ściach organizowanych przez dowódcę 23pa, takich jak Święto Pułku, 
Święto WP, przysięgi żołnierzy szkolonych w pułku.

Majową tradycją stały się zebrania poświęcone pamięci istnie-
nia jednostek rakietowych (18BROT i 18pr) w garnizonie Bolesła-
wiec, w trakcie których przypominane są osiągnięcia jednostek jak 
i indywidualne sukcesy żołnierzy. Spotkania kończą się złożeniem 
wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową. 
Dolny Śląsk i sam Bolesławiec jest świadkiem wielu interesujących wy-
darzeń historycznych i batalii wojennych. Korzystając z bogactwa re-
gionu SPArt. wspólnie z kierowniczą kadrą 23 Pułku Artylerii w dniach 
6-7 września br. uczestniczyło w podróży historyczno geografi cznej 
szlakiem II Armii Wojska Polskiego. 

W trakcie tej podróży uczestnicy mogli zapoznać się z „Planem Operacji 
Łużyckiej” przedstawiony przez członka SPArt. mjr Mirosława Friedek 
oraz porównać swoją wiedzę wojskowo-historyczną z terenem i warun-
kami prowadzenia operacji.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
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Na szlaku naszej podróży znalazło się również Muzeum Obozów Je-
nieckich w Żaganiu. Osobowość i ekspresyjna prezentacja obiektu przez 
dyrektora placówki wręcz przeniosła uczestników w czasie. 
Podróż zakończyła się spotkaniem przy ognisku.

Ważnym elementem pamięci i szacunku dla przeszłości jest dzień 1 li-
stopada w którym wspominamy bliskich i zapalamy znicze na grobach 
naszych kolegów, którzy „odeszli na wieczną wartę”.
Przyjęte porozumienie ze stowarzyszeniem „Comando” dało możliwośći 
szerszej popularyzacji sportów proobronnych wśród młodzieży.
W latach 2015-2016 wspólnie ze Stowarzyszeniem 62KS zostały zorga-
nizowane zawody użyteczno-bojowe klas o profi lu wojskowym, w któ-
rych wzięło udział ponad 200 uczniów.

W 2015 roku z okazji Dnia Niepodległości odbyły się zawody strze-
leckie o puchar Dowódcy 23pa. W turnieju uczestniczyło około 100 
uczniów klas o profi lu wojskowym. SPArt. oprócz wysiłku organiza-
cyjnego, ufundowało puchary dla zwycięzców.
Oddział SPArt. Bolesławiec aktywnie uczestniczy w prowadzeniu dzia-
łalności informacyjnej oraz badaniach nad historią i rozwojem artylerii 
polskiej. Przykładem może być cykl artykułów nt. „Historia garnizonu 
Bolesławiec”, w którym na łamach „Artylerzysty” systematycznie pre-
zentowane są tradycje i osiągnięcia jednostek artyleryjskich. 

Z okazji Święta Artylerii w 2014 roku została zaprezentowana wystawa 
fotografi czna pt. „Sprzęt artyleryjski WP w latach 1943-2012.” przygo-
towana przez mjr. rez. Leszka Szostka. Jednocześnie autor przygotował 
do wydania książkę pod tym samym tytułem. W przygotowaniu jest 
również wydawnictwo pt. „Jednostki Wojskowe Garnizonu Zgorzelec 
w fotografi i wspomnieniowej - zachować od zapomnienia.” 
Cennym wydawnictwem jest książka autobiografi czna płk Jana Białego 
zatytułowana „Z życia artylerzysty”, w której autor podzielił się do-
świadczeniem i wrażeniami osobistymi od podjęcia decyzji o wstąpieniu 
do wojska aż do ostatnich dni służby.
Kolejną ciekawą pozycją jest współredagowana przez płk rez. Henryka 
Szopę książka pt. „Bolesławiec ceramiką i wojskiem zapisany”, w której 
zostały przedstawione dwa istotne wątki historii Bolesławca, a miano-
wicie historia ceramiki bolesławieckiej oraz garnizon Bolesławiec jako 
część nieistniejącego już Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Całokształt działalności stowarzyszenia w mijającej kadencji skutecznie 
wpłynął na integrację oraz kształtowanie wzajemnego szacunku, utrzy-
mania międzypokoleniowej więzi, solidarności środowiska artylerzy-
stów i rakietowców garnizonów Bolesławiec i Zgorzelec, a zebrane do-
świadczenia przyczynią się do poszerzenia palety form realizacji celów 
statutowych w kolejnej kadencji.
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec w swojej 
dotychczasowej działalności wielokrotnie mogło liczyć na wsparcie Do-
wódcy 23 Pułku Artylerii oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia za co w imieniu wszystkich członków SPA Oddział Bolesławiec 
wyrażam serdeczne podziękowania.

Prezes 
płk rez. Henryk HARKOT

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

Węgorzewo
Oddz ia ł  Te renowy S towarzyszen ia  Po l sk ich  Ar ty le rzy -
stów w Węgorzewie rozpoczął  swoją działalność pod ko-
niec 2015 r., kiedy to dnia 7 grudnia odbyło się zebranie zało-
życielskie Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
z siedzibą w Węgorzewie. Podczas zebrania, któremu przewodniczył 
ppłk Janusz SZPADZIK omówiono ogólny zarys oraz cele przyszłej 
działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
W trakcie zebrania w wyniku glosowania wybrano zarząd:

• Prezes Oddziału Terenowego – ppłk Janusz Szpadzik, 
• Zastępca Oddziału Terenowego – mjr Jarosław Gnas, 
• Sekretarz Oddziału Terenowego – por. Małgorzata Orłowska, 
• Skarbnik Oddziału Terenowego – por. Mieczysław Husar. 

oraz główną komisję rewizyjną:
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego – ppłk 

Andrzej Kulpan;
• Zastępca Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego - mjr Mateusz 

Kujawski;
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• Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego – mjr Mariusz 

Kowalski;

Fot. 1 Członkowie Oddziału Terenowego SPA Węgorzewo.
Należy podkreślić fakt, iż Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów w Węgorzewie jest jedynym oddziałem, gdzie wszyscy 
członkowie są żołnierzami czynnymi zawodowo. Pomimo krótkiego sta-
żu nasi koledzy i koleżanki prężnie działają zarówno na płaszczyźnie 
wojskowej jak i cywilnej.
Aktywnie bierzemy udział w licznych spotkaniach i przedsięwzię-
ciach w środowisku artyleryjskim. Przykładem był udział w majo-
wym spotkaniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Arty-
lerzystów, które odbyło się 4-6 maj w CSAiU Toruń. Reprezento-
wali nas: mjr Jarosław Gnas, kpt. Cezary Burczyk, por. Mieczysław 
Husar, ppor. Hubert Włodkowski. Zasadniczą część spotkania roz-
poczęto 5 maja 2016 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
walnym zebraniem Stowarzyszenia, na którym omówiono sprawy 
organizacyjne. Następnie Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Arty-
lerii (WRiA) płk Sławomir Owczarek zapoznał uczestników z bie-
żącymi tendencjami rozwojowymi artylerii. Dużym zainteresowa-
niem uczestników cieszył się również referat wygłoszony przez
płk rez. dr hab. Zdzisława Polcikiewicza na temat „Wyzwania transfor-
macyjne bezpieczeństwa militarnego Polski”. 
Ko le jnym n i ezwyk le  ważnym i  p r e s t i żowym wyda rze -
n i e m ,  w  j a k i m  m i e l i ś m y  z a s z c z y t  b r a ć  u d z i a ł  t o  m i ę -
d z y n a r o d o w e  ć w i c z e n i e  z  w o j s k i e m  A N A K O N D A - 1 6
– najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2016r.

Fot. 2. Majowe Spotkanie Artylerzystów.
Wzięło w nim udział ponad 31 tysięcy żołnierzy z 18 państw NATO 
i pięciu państw partnerskich, w tym 12 tys. z Polski. Podczas tego ćwi-
czenia nie zabrakło również artylerzystów z OT SPA Węgorzewo, którzy 
profesjonalnie realizowali swoje zadania. Pododdziały 11 pułku artylerii 
(3 dar wyposażony w 122 mm wyrzutnie rakietowe WR-40 „LANGU-

STY” oraz 1 das wyposażony w 152 mm armatohaubicy „DANY” – do-
wodzony przez ppłk. Janusza Szpadzika – prezesa oddziału terenowego) 
wykonywały zadania ogniowe, które wsparły działania sojuszniczych 
sił w ramach ćwiczenia. Pociski pokryły teren Poligonu Drawskiego
w rejonie Wzgórz Łowickich trafiając w zaplanowane cele. Udział 
w tym ćwiczeniu pozwolił na zdobycie niesamowitego doświadczenia 
jak i również sprawdzenia swoich umiejętności na arenie międzynaro-
dowej.

Fot. 3. Strzelanie z wyrzutni WR - 40 LANGUSTA podczas ćwiczenia 
ANAKONDA – 16.

Fot. 4. 1 das podczas ćwiczenia ANAKONDA - 16.
Ponadto 11 pułk artylerii wziął udział w Treningu Kierowania Ogniem 
ze strzelaniem amunicją bojową prowadzonym i koordynowany przez 
45 Amerykańską Brygadę Artylerii. Po przybyciu Prezydenta, meldunek
na stanowisku dowodzenia 11pa złożył dowódca pułku płk dypl. Jacek 
Wera – członek oddziału SPA Oddział Terenowy Węgorzewo oraz omó-
wił schemat stanowiska dowodzenia rozwiniętego w namiotowym sys-
temie ochrony zbiorowej, jak również przedstawił zadania realizowane 
przez 11pa na ćwiczeniu. Kulminacji ognia artyleryjskiego na ćwiczeniu 
ANAKONDA-16 przyglądał się również Dowódca Generalny Rodza-
jów Sił Zbrojnych RP gen. broni Mirosław Różański.

 
Fot. 5. Wizyta Prezydenta RP na SD 11pa 

Dzień 11.10.2016 r. to dla nas kolejny niezwykle ważny dzień, w któ-
rym odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Polskich Artylerzy-
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stów Oddziału Terenowego w Węgorzewie, na którym ofi cjalnie prezes 
– ppłk Janusz SZPADZIK wręczył legitymację członkowskie. Dzięki 
temu wydarzeniu poczuliśmy się, jako prężnie działający Oddział Tere-
nowy. Wręczenie legitymacji członkowskich było dla nas uwieńczeniem 
dotychczasowej działalności jak również motywacją do dalszego działa-
nia. Poruszyliśmy kwestię dalszej działalności, mamy wiele pomysłów 
i planów, co do dalszego rozwoju naszego oddziału. 

Fot. 6. Wręczanie legitymacji członkowskich przez prezesa ppłk 
Janusza SZPADZIKA.

Artylerzyści z Węgorzewa to ludzie z pasją,  którą rozwi-
jają latami.  Każdy ma jakieś swoje hobby,  zainteresowa-
nia, dzięki którym może się realizować i odpocząć od tru-
du codziennego życia. Jedni zajmują się nimi amatorsko, a inni
w sposób profesjonalny. Na szczególną uwagę zasługuję nasz kolega 
– członek oddziału SPA Węgorzewo – ppor. Jakub ŻAK, dla które-
go niewątpliwie biegi ekstremalne to sposób na życie. Niewątpliwie 
jednym z jego największych osiągnięć jest zajęcie 2. Miejsca w Bie-
gu Morskiego Komandosa w kategorii HARD 2 czyli 21 kilometrów, 
pełne umundurowanie polowe, plecak z 4,5 kg obciążeniem, atrapa 
karabinka AK-47. Bieg Morskiego Komandosa uważany jest za jeden 
z najtrudniejszych biegów terenowych w Polsce, którego elementami 
jest czołganie się w kanałach melioracyjnych, brodzenie w wodzie 
i przedzieranie przez las, pokonywanie torów przeszkód, na których 
wspina się po linach, ścianach, wdrapuje na kontenery, pokonuje zasie-
ki, okopy i obiekty zalane wodą.

Fot. 7. ppor. Jakub ŻAK podczas biegów ekstremalnych.
 W dniu 15.10.2016 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 
Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 
Delegatami OT Węgorzewo byli: ppłk Janusz SZPADZIK, mjr Jaro-
sław GNAS, kpt. Michał KIJEWSKI, por. Mieczysław HUSAR. Pod-
czas spotkania wybrano między innymi: prezesa Zarządu Głównego 
– ponownie został nim Roman Kłosiński, członków zarządu, człon-
ków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Głównego Sądu 
Koleżeńskiego. Możemy pochwalić się wiadomością, że nasz kolega
kpt. Michał Kijewski został jednym z członków Głównej Komi-
sji Rewizyjnej Zarządu Głównego. Podczas zgromadzenia OT 
Węgorzewo otrzymał od prezesa Zarządu Głównego ryngraf 
SPA. Poruszone zostały również takie kwestie jak dotychczasowa
i przyszła działalność Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Fot. 8. Wręczenie ryngrafu dla ppłk Janusza Szpadzika przez prezesa 
SPArt.

Autor: por. Małgorzata ORŁOWSKA

Głogów
Medale „Pro Patria” - Wrocław

07.06.2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się 

uroczystość wręczenia członkom naszego stowarzyszenia Medali „Pro 
Patria” za szczególne zasługi położone w kultywowanie pamięci o wal-
ce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przyznane przez Kierow-
nika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medalem tym 
zostali odznaczeni: płk rez. Andrzej Truszkowski, płk rez. Jerzy Biniarz, 
mjr rez. Janusz Szmołda i ST. chor sztab. rez. Jerzy Nagoda. Wręczenia 
medali dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Herniak.

 „RODZINNY PIKNIK STRZELECKI”
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogo-
wie przy sprzyjającej pogodzie zorganizował i przeprowadził w dniu 
24.09.2016 roku dla członków i sympatyków stowarzyszenia oraz ich 
rodzin na Strzelnicy Sportowej w Rudnej Gwizdanów „RODZINNY 
PIKNIK STRZELECKI”. W pierwszej części imprezy przeprowadzono 
dla wszystkich uczestników strzelanie w różnych kategoriach i konku-
rencjach z pistoletu i karabinka  sportowego .
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Pistolet – mężczyźni: 
1.Andrzej Zawadzki; 2. Ryszard Kozak; 3. Mieczysław Zglinicki
Pistolet – kobiety:
1.Aleksandra Truszkowska – Jędruch, 2. Halina Kamińska, 3. Małgo-
rzata Kuszewicz
Juniorzy:
1.Daria Smolińska, 2. Karolina Stasiak, 3. Bartosz Jędruch
Karabinek:
1.Łukasz Adamkowski, 2. Tomasz Adamski, 3. Jerzy Szala
Zespoły rodzinne:
1.Aleksandra Truszkowska – Jędruch i Krzysztof Jędruch
2.Małgorzata i Wojciech Kuszewicz

3.Władysława i Ryszard Kozak
Zwycięscy zawodnicy uhonorowani zostali Pucharami i Dyplomami.
Po zawodach strzeleckich odbyła się „Biesiada Grilowa”
ARTYLERZYSTA NAJLEPSZYM STRZELCEM GŁOGOWA
Z okazji Święta Niepodległości i XXXV rocznicy powstania Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się po raz XIV Indywidualne Za-
wody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa uznawane za 
nieofi cjalne indywidualne mistrzostwa w konkurencji z pistoletu spor-
towego. W tym roku tytuł ten i Puchar dla najlepszego strzelca Głogowa 
przypadł dla mjr rez. Jerzego Wiśniewskiego .

GOŁDAP – zapomniany i mało znany garnizon 
artyleryjski 

Użycie w tytule tych przymiotników jest stwierdzeniem umownym, po-
nieważ garnizon wojskowy został tu utworzony już w XVIII. kiedy do 
Gołdapi przybył regiment Saksoński. Bezpośrednio po zakończeniu II 
wojny światowej w Gołdapi również stacjonowało wojsko, zwłaszcza 
jednostki obrony przeciwlotniczej. W nazywanych gwarowo koszarach 
„białych” stacjonowały jednostki przeciwlotnicze, zaś „czerwone” zaj-
mowała 3 Centralna Składnica Sanitarna oraz Strażnica Wojsk Ochrony 
Pogranicza.

Żołnierze 2 ba na wycieczce na polach Grunwaldu. Od lewej mjr 
Henryk Sojka (d-ca 1 da), kpt. Czesław Porzuczek (d-ca 2 ba). 

Określenie „zapomniany i mało znany” odnosi się do garnizonu artylerii 
naziemnej. Nawet na stronie internetowej w artykule „Wojsko w Gołda-
pi po 1945 r.” Pan Jarosław Słoma wspomina jedynie o  funkcjonowa-
niu w 1969r. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Artylerii, nic nie mówiąc 
o stacjonowaniu w Gołdapi jednostek artylerii naziemnej. Tymczasem 
na przełomie lat 1959/60 Gołdap opanowała artyleria naziemna. Do bia-
łych koszar wprowadziła się 29 Brygada Artylerii Haubic, która uprzed-

nio stacjonowała w Bemowie Piskim (Szlaga). Nastąpiło to w wyniku 
reorganizacji 2 Dywizji Artylerii Przełamania (DAP).
Z niezbyt oddalonego garnizonu Orzysz wraz z grupą elewów z rozwią-
zanego 31 dywizjonu szkolnego przybył w maju 1961 r. piszący niniej-
sze wspomnienia, wówczas kpt. Czesław Porzuczek. Po zakończeniu 
szkolenia i zdaniu egzaminów elewi już jako podofi cerowie wzmocnili 
kadrę pododdziałów, a wyżej wymieniony objął stanowisko dowódcy 2 
baterii w 1 dywizjonie, którego dowódcą był kpt. Henryk Sojka. Pierw-
szą baterią dowodził kpt. Bolesław Kurek, a trzecią – kpt. Czesław Gó-
rak. Etat szefa sztabu dywizjonu był nie obsadzony.
Drugim dywizjonem dowodził szef sztabu kpt. Rajmund Macholc, 
a w 1962 r. obowiązki dowódcy tego dywizjonu objął mjr Apolinary 
Prokop. Dowódcami baterii byli: kpt. Julian Podpinka, por. Henryk Si-
kora i kpt. Jan Surmacz. Również w 1962 r. dowodzenie brygadą objął 
znany z późniejszych dokonań ppłk Andrzej Kaniecki.
Obsada osobowa pododdziałów brygady była niepełna. Obowiązki do-
wódców plutonów i szefów baterii pełnili przeważnie podofi cerowie 
służby czynnej. Szkolenie odbywało się na zmianę głównie na poligo-
nach: Orzysz, Dęba, Lipa czy Muszaki, na których brygada przebywała 
na ćwiczeniach po trzy tygodnie, trzy razy w roku. Nic więc dziwnego, 
że pomimo braku kadry brygada wykonywała swoje zadania na oceny 
dobre i bardzo dobre, zwłaszcza ze strzelaniem amunicją bojową
Ilustruje to poniższy przykład. Jesienią 1961 r. Dowództwo Artylerii 
WOW, na bazie brygady prowadziło szkolenie dowódców dywizjonów. 
Zaplanowano ćwiczenie taktyczne ze strzelaniem amunicją bojową 
w dzień i w warunkach nocnych. Wykonanie tego zadania powierzono 
wspomnianemu wyżej dowódcy drugiej baterii. Zadania ogniowe zosta-
ły wykonane na ocenę bardzo dobrą, za co dowódca baterii po powrocie 
do garnizonu odebrał nagrodę od Dowódcy WOW.
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Pomimo dobrych wyników w szkoleniu i gospodarowaniu brygada jak 
i wiele innych jednostek artyleryjskich czekało wówczas na rozwiąza-
nie. Kadra o tym wiedziała. Nie wiedziała tylko kiedy. Znane bowiem 
było wówczas powtarzane często twierdzenie „po co nam tyle luf i jed-
nostek artylerii skoro to samo zadanie może wykonać jedna rakieta, 
a resztę dokończą czołgi”. 
Pobyt brygady w garnizonie Gołdap nie mógł trwać więc długo. Roz-
kaz o rozwiązaniu brygady ukazał się w marcu 1963 r. a już w czerwcu 
została ona skreślona z ewidencji jednostek artyleryjskich Wojska Pol-
skiego. Sprzęt artyleryjski, pojazdy mechaniczne i inne dobra material-
ne zdeponowano w magazynach Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 
Nieliczna kadra, która od chwili powstania Brygady w 1951 r. w niej 
służyła oraz część kadry, która przybyła dopiero do Gołdapi w latach 
1961-63, została rozesłana do innych jednostek artyleryjskich nie tylko 
warszawskiego okręgu. Część z nich zmieniła specjalność i w większo-
ści przeszła do służb kwatermistrzowskich.
Tak więc w dalszej służbie wojskowej w jednostkach i instytucjach ar-
tylerii, trudno było spotkać kolegów z tamtego krótkiego okresu. Należy 
jednak wspomnieć płk. w st. sp. dr. Apolinarego Prokopa, ówczesnego 
dowódcę drugiego dywizjonu, a późniejszego długoletniego nauczyciela 
akademickiego w Akademii Sztabu Generalnego WP, wspaniałego eru-
dytę o szerokich horyzontach myślowych oraz ppłk. Czesława Góraka 
długoletniego żołnierza Komendy Garnizonu Warszawa.
Pisząc o tym epizodzie 29 BAH w Gołdapi kierowałem się również 
tym, że nie znalazłem aktualnie istniejącej jednostki artyleryjskiej która 
by przejęła tradycje tej brygady. Niewątpliwie ten fakt ma swoją przy-
czynę, że nie była to jednostka frontowa, nie miała więc znaczących 
tradycji, a nawet patrona. Zorganizowana była na potrzeby „zimnej” 
wojny, a ponadto w ciągu kilkunastu lat istnienia zmieniała trzykrotnie 
podporządkowanie od Dowódcy 8 Dywizji Artylerii Przełamania do 
Dowódcy 2DAP i wreszcie Dowódcy WOW.

 
2 ba na poligonie maj 1962 r. 

Wspominając pobyt 29 Brygady w Gołdapi nie sposób pominąć uroków 
miasta i przychylności mieszkańców dla wojska i szacunku do munduru. 
W latach 1961-63 było to miasto jeszcze pełne gruzów. Dopiero zaczęło 
się otrząsać z wojennych zniszczeń. Trzeba bowiem pamiętać, że w la-
tach 1944-45 r. Gołdap przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk i dopiero 
22 stycznia 1945 r. został ostatecznie wyzwolony. Kadra Brygady była 
zadowolona z przeniesienia jej do Gołdapi. Pomimo zniszczeń było to 
miasteczko, gdzie można było spotkać na ulicy również osoby cywilne, 
a nie tylko w mundurach, jak to było wówczas w Bemowie Piskim.
Porównywanie dzisiejszej Gołdapi do tamtego okresu jest niemożliwe. 
Wykorzystując swoje piękne położenie, ukształtowanie terenu, jezioro 
i Piękną Górę stał się Gołdap centrum sportowo-rekreacyjnym narciar-
stwa nizinnego i znanym uzdrowiskiem.
Nadal jest także garnizonem dla jednostek Obrony Przeciwlotniczej, 
a nawet ma swój „własny” 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy. Tak jak 
ponad pół wieku temu tak i dzisiaj stosunki między społeczeństwem, 
a wojskiem uznawane są za wzorcowe.

 Warszawscy Artylerzyści w Centrum Weterana 
Działań Poza Granicami Państwa 

Podczas kwietniowego spotkania, środowisko artylerzystów w War-
szawie zrzeszone w Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów Oddział 
Warszawa oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (Koło nr 8) tra-
dycyjnie wspólnie uczestniczyli 21.04.2015 r. w spotkaniu w Centrum 
Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Spotkanie odbyło się w Centrum Weterana ponieważ na równi z kulty-
wowaniem tradycji jednostek artyleryjskich w których służyliśmy do 
niedawna, interesujemy się także kultywowaniem tradycji Polskich Sił 
Zbrojnych w całości. Centrum powołano do życia w 2013r. W dniu 21 
grudnia 2014 r. Premier Polskiego Rządu Pani Ewa Kopacz wspólnie 
z Wicepremierem - Ministrem ON Panem Tomaszem Siemoniakiem 
dokonali otwarcia Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 
jednocześnie odsłaniając pomnik ku Pamięci Poległym Żołnierzom Woj-
ska Polskiego poza granicami kraju oraz Ścianę Pamięci. 
Spotkanie rozpoczęło się przy współudziale personelu Centrum Wetera-
na, artylerzyści stanęli w szyku i oddali hołd i szacunek dla tych żołnie-
rzy, którzy polegli na misjach poza granicami kraju składając wiązankę 
kwiatów i zapalając znicze.
Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza 
Granicami Państwa, abstrakcyjna rzeźba wykonana z brązu wysokości 

3.5 metra oraz w tle Ściana Pamięci wysokości 4m i długości 15m na 
której znajdują się 4 stylizowane orły Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. A na nich 119 tabliczek z imionami, nazwiskami 
i datą śmierci oraz nazwą misji poległych żołnierzy. To jest reprezenta-
cyjne miejsce Centrum. 

Część druga Centrum stanowi budynek, który przedstawia sobą archi-
tektoniczną historię budowlaną, zbudowany przed pierwszą wojną świa-
tową (zachowana część koszar wojskowych) przetrwał do dziś funk-
cjonalnie urządzony pozwala realizować zadania Centrum a są nimi : 
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Adres Redakcji: „Artylerzysta”, ul. Sobieskiego 36, 87–100 Toruń, 

tel. 600 909 604, e-mail: ryszard-jozwiak@wp.pl

OSOBISTY 
KOMUNIKATOR 
ŻOŁNIERZA PSI 

Osobisty Komunikator Żołnierza PSI to serce mobilnego systemu C4ISR 
dla wojsk na poziomie bazowym. Urządzenie scala w jednej obudowie 
taktyczną radiostację osobistą i komputer pola walki typu PDA, oraz te-
lefon komórkowy.
Integracja funkcji trzech urządzeń w jednej doręcznej obudowie, wy-
korzystanie możliwości instalowania bezpiecznego koalicyjnego wave-
form’u sieciowego HDR WF oraz zapewnienie niezawodnej łączności 
radiowej poprzez szerokopasmową radiostację SDR z odpowiednim po-
ziomem szyfrowania stanowią innowacyjne rozwiązanie sprzętowo-pro-
gramowe PSI.

Nr Parametry Jednostka Wartość
1 Wymiary mm 165x40x95

2 Waga g ok. 950

3 Średni pobór energii W 8 max

4 Zasięg łączności 
radiowej m 1000

5 Modulacja xOFDM

6 Zakres częstotliwości 
pracy MHz 200-600

7 Zasilanie dwa pakiety akumulatorowe

8 Rodzaj interfejsów WIFI, GPS, GSM, BLUETOOTH, VGA, 
USB HOST/OTG, RS232/485, VIDEO IN/
OUT, MIC, HPHONE, LINE IN/OUT, CAN, 

μSD, SIM

• Pomoc prawno-administracyjna dla żołnierzy biorących udział 
w misjach, poszkodowanych oraz ich rodzin.

• Funkcja dydaktyczna mająca na celu pokazanie wysiłku polskiego 
żołnierza w misjach zagranicznych, stabilizacyjnych, rozjemczych 
organizowanych przez społeczność ONZ, NATO. 

Przybywają tutaj byli uczestnicy, rodziny, młodzież szkolna, społeczeń-
stwo oraz wszyscy inni, którzy chcą oddać hołd i szacunek polskiemu 
żołnierzowi. 

W celu wykonania tych zadań Cen-
trum dysponuje materiałami histo-
rycznymi, dokumentami, księgozbio-
rami oraz innymi pamiątkami obrazu-
jącymi wysiłek polskiego żołnierza 
w misjach poza granicami kraju. 
Żołnierze Wojska Polskiego oraz 
pracownicy wojska uczestniczą 
w misjach pokojowych od 1953 
roku, wnosząc swój trwały wkład 
w utrzymanie światowego pokoju 
oraz pomoc w wygaszaniu konfl iktów 
w różnych częściach świata. Poza 
granicami w tym czasie było około 

100 tyś polskich żołnierzy, 119 spośród nich zginęło.
Właściwe funkcjonowanie Centrum Weteranów realizuje zespół per-
sonelu, doskonale przygotowani, którzy potrafi ą z wielkim zaangażo-
waniem pokazać wysiłek żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczących 
w misjach poza granicami kraju.
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