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Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów 
pięć lat działalności

W numerze:
• Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów - 5 lat działalności
• Rozmowa z Piotrem Całbeckim - marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego
• Rys historyczny wojsk rakietowych wojsk lądowych w latach 1961-2005
• Działalność oddziałów terenowych
• Konkurs Artyleryjski Seniora
• Program „Razem w NATO”, kontynuacja działań

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów jest organizacja środowiskową zrzeszającą rakietowców i artylerzystów dzia-
łająca na podstawie uchwalonego statutu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku.
„Prawo o stowarzyszeniach”: Stowarzyszenie jest apolitycznym , dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem 
o celach nie zarobkowych opierając swoją działalność na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów rozpoczęło swoją działalność po zarejestrowaniu w dniu 19.11.2012r. przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu pod nr KRS0000440594. Na pierwszym Walnym Zebraniu w dniu 29.11.2012r. zostały wybrane 
władze Stowarzyszenia oraz uchwalono regulaminy Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego .
Już w grudniu Zarząd Główny złożył wnioski o nadaniu NIP-u i Regonu, a w styczniu po otrzymaniu ich zostało za-
łożone konto w BOŚ.
W grudniu 2012r. Dzięki uprzejmości Komendanta CSAiU rozpoczęła działalność strona internetowa.
2013 rok to okres tworzenia struktur Stowarzyszenia i umiejscowienie go w społeczności artyleryjskiej i w środowi-
skach cywilnych, propagowanie celów stowarzyszenia, opracowanie dokumentów normatywnych oraz nawiązanie 
współpracy z jednostkami wojskowymi.
W pierwszym roku następuje znaczny wzrost ilościowy członków Stowarzyszenia. Już w marcu Stowarzyszenie liczyło 
41 członków, a w kwietniu Zarząd Główny podjął uchwałę o utworzeniu oddziałów terenowych we Wrocławiu, Gło-
gowie i Bolesławcu. W czerwcu dołączył oddział Sulechów. Kolejne oddziały Warszawski i Węgorzewski utworzono 
w 2014 i 2016 roku.
Na drugim Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 26.03.2013r. na wniosek Zarząd Główny nadał tytuł członka 
honorowego gen. Skibińskiemu i gen. Chudemu, a na zebraniu majowym gen. Petruka.
Członkami honorowymi zgodnie ze statutem są również Szefowie WRiA.
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W pozostałych latach następował ciągły wzrost liczebny struktur SPArt 
i na dzień dzisiejszy wynosi około 300 członków.
Ważnym działaniem Zarządu Głównego w zakresie rozwoju struktur 
było pozyskanie członków wspierających. Dzięki tym działaniom, przy-
chylności Zarządów firm oraz pomocy kolegów artylerzystów, Stowa-
rzyszenie przyjęło 4-ech członków wspierających:
• Firma Aviomet 
• Firma WB Electronics 
• Huta Stalowa Wola 
• Sp. z o.o. Jelcz 

W 2016 roku dołączył piąty członek wspierający firma EL-IN Sp. z.o.o.
Rok 2013 to realizacja wielu celów statutowych. W ramach integracji 
środowiska artyleryjskiego zorganizowaliśmy pierwsze Majowe Spo-
tkanie Artyleryjskie. Pobyt na zgrupowaniu wszystkich pułków artylerii 
pozwolił zapoznać się naszym członkom z nowymi rodzajami sprzętu 
oraz obowiązującymi zasadami działania artylerii. Nastąpiła międzypo-
koleniowa wymiana doświadczeń. Spotkanie to zainicjowało cykl spo-
tkań majowych przez niektórych nazywane letnim (majowym) świętem 
artylerii.
Realizując cele propagowania idei obronnych szczególnie wśród mło-
dzieży, zorganizowaliśmy 3-go grudnia zawody sportowo-obronne klas 
mundurowych dla drużyn z dwunastu szkół.
Od 4-6 grudnia Stowarzyszenie było współorganizatorem obchodów 
Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, w ramach któ-
rego zrealizowaliśmy 4-te Nadzwyczajne Zebranie Członków.
Rok 2014 to realizacja lub współuczestniczenie w realizacji następują-
cych przedsięwzięć:
• Konferencji w ramach programu ‘’ RAZEM W NATO ‘’ organizo-

wanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim [ uczestniczyło około 
100 - tu uczniów oraz 40 – tu przedstawicieli organizacji proobron-
nych.]

• udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko - Po-
morskiego [ wyróżnienie medalami Marszałka woj. Kuj- POM. 
Szefa Zarządu WRiART i członka honorowego gen. Wierzchol-
skiego]

• przygotowano i wydano 1 – wszy numer periodyku Stowarzyszenia 
pt. ;;ARTYLERZYSTA ;; [ wydano 300 egz.  

Szczególny charakter miało Majowe Spotkanie Artylerzystów zrealizo-
wane w dniach 7-9 maja 2014 r .W spotkaniu tym uczestniczyło w za-
leżności od dnia od 380 do 430 uczniów klas mundurowych oraz około 
80 –ciu członków Stowarzyszenia.
Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz re-
gionu i miasta na czele z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Po-
morskiego Panem Piotrem Całbeckim oraz Prezydentem Torunia Pa-
nem Michałem Zaleskim. Uczestnicy spotkania brali udział w szkoleniu 
artylerzystów 5pa, 11pa i 23pa, zapoznali się z najnowszym sprzętem 
wchodzącym na uzbrojenie tych jednostek. 
W dniu 08.05.14. na uroczystej zbiórce poligonowej Przewodnicząca 
Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego wyróżniła Stowarzyszenie insygnia-
mi województwa czyli godłem i flagą województwa.
W dniu 09.05.14 r. korzystaliśmy z gościnnej Bydgoszczy zapoznając 
się z zadaniami Centrum Szkolenia Sil Połączonych NATO [ JFTC ] 
,Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Muzeum Wojsk Lądowych 
oraz 1 Brygady Logistycznej. Spotkanie zakończył obiad w plenerze 
przygotowany przez Bydgoskich Logistyków. Pobyt uczestników spo-
tkania uatrakcyjniły artystycznie Orkiestra Garnizonu Toruń, Zespól 
„Kobranocka”, Zespól wokalny Marynarki Wojennej ‘’Riwiera’’ oraz 
klub żołnierski CSA i U .
Cykl obchodów rocznicy wstąpienia do NATO zakończył uroczysty 
koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej w Kościele Garnizono-

wym zorganizowany przez Urząd Marszałkowski przy naszym współ-
udziale .
Okres letni dla Stowarzyszenia wakacji nie przyniósł. Już 01.06 2014 
partycypowaliśmy w organizacji Dnia Dziecka dla dzieci których oj-
cowie ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych 
na misjach.
Pobyt tych dzieci w Toruniu organizowało CSA i U wraz ze Stowarzy-
szeniem Rodzin Poległych Żołnierzy ‘’ Pamięć i Przyszłość ‘’.
Miesiąc lipiec to okres planowania przedsięwzięć na 2015 rok .Plan 
zamieszczony na naszej stronie internetowej. Do planu opracowano 
wnioski które przesalano do CSA i U. W miesiącu sierpniu uczestni-
czono w obchodach Święta Wojska Polskiego. Z tej okazji Marszałek 
Województwa wyróżnił medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-
-Pomeraniensis dwóch członków Stowarzyszenia kol. Włodzimierza 
Rudzińskiego oraz kol. Romana Kłosińskiego.
W miesiącu tym pożegnaliśmy wieloletniego proboszcza Parafii Garni-
zonowej Ks. Prałata pułkownika Marka Karczewskiego.
Miesiąc wrzesień to wiele obchodów rocznicowych oraz Świąt Jed-
nostek Artyleryjskich. Uczestniczyliśmy w obchodach wybuchu 
I Wojny Światowej, Święta Sybiraków, Dnia Państwa Podziemnego. 
Przesłaliśmy życzenia z okazji Święta Jednostki do 11 Mazurskiego 
Pułku Artyleri i  oraz 14 Suwalskiego Dywizjonu Artyleri i 
Przeciwpancernej.
W dniu 07.09.14 r. zorganizowaliśmy podróż historyczną Chełmno – 
Świecie –--Krojanty. Uczestnicy zwiedzili zabytki Chełmna ,zamek 
w Świeciu oraz uczestniczyli w inscenizacji bitwy 1 września 1939 r. 
pod Krojantami.
Podczas zwiedzania Chełmna uczestnik podróży historycznej płk mgr 
ANDRUK Marian przedstawił informację o jednostkach artyleryjskich 
stacjonujących w Chełmnie . Miasto to w okresie powojennym było 
prężnym garnizonem artyleryjskim. Stacjonowały tam następujące jed-
nostki;
• 21 BRYGADA ARTYLERII ARMAT;
• 17 BRYGADA ARTYLERII HAŁBIC;
• 27 BRYGADA MOŻDZIERZY CIĘŻKICH ;
• 30 armijny dywizjon rozpoznania artyleryjskiego.

Płk Andruk był żołnierzem tego garnizonu w latach 50-tych.
We wrześniu również pożegnaliśmy płk. Aureliusza Chyleńskiego Ko-
mendanta CSA i U który odszedł na inne stanowisko służbowe. W dniu 
24 – 25.09.14. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w konfe-
rencji naukowej oraz towarzyszącej jej części wojewódzkiego ćwiczenia 
obronnego ‘’Drwęca 14 ‘’. Na konferencji przedstawiliśmy możliwości 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów jako organizacji pozarządowej 
w prowadzeniu działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Celem 
Zarządu jest dalszy udział w pracach na rzecz bezpieczeństwa i współ-
działanie w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim. 
W październiku w Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2014 r. Stowarzy-
szenie podpisało umowę o współpracy z Zespołem Szkól nr 1. 
W dniu 22 – 24.10.14 r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli 
w XI Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Zarząd Główny 
Stowarzyszenia zamierza nawiązać ścisłą współpracę z Radą Pożytku 
Publicznego przy Urzędzie Miasta Toruń .
Szanowni koledzy Artylerzyści przez cały okres letni śledziliśmy oraz 
uczestniczyliśmy w pracach nad nową lokalizacją Zespołu Pomniko-
wego Artylerii Polskiej . Po wnikliwych analizach , zaciągnięciu opinii 
kolegów oraz innych organizacji przedstawiliśmy swoje stanowisko 
Prezydentowi Torunia.
Zaproponowaliśmy umiejscowienie zespołu Pomnikowego na Placu 
TOMITO
znajdującym się pomiędzy ulicami Polskiego Czerwonego Krzyża , Le-
gionów, Odrodzenia skierowanego frontem do ulicy Odrodzenia [ Pismo 
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z dnia 07.08.2014 ]. Po szerokich konsultacjach Rada Miasta Torunia 
Uchwałą Nr 864/14 z dnia 25.09.2014 r. wyraziła zgodę na wzniesienie 
Zespołu Pomnikowego Polski Artylerzystów na Placu TOMITO.
W dniach 26 – 28.11.2014 Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w or-
ganizacji Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Obchody te rozpoczęliśmy walnym zebraniem członków stowarzyszenia 
a następnie
uczestniczyliśmy w pokazach artyleryjskich i spotkaniu artyleryjskich 
pokoleń.
Z okazji święta artylerii zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs ar-
tyleryjski seniora. Mistrzem ognia został kol. JÓŻWIAK Ryszard a wi-
cemistrzami Kol. BURYTA I WOSZCZYNA . Konkurs przygotował 
i przeprowadził kol. SZYMAŃSKI Jan we współdziałaniu z cyklem 
szkolenia ogniowego CSA i U.
W dniu 03.12.2014 zorganizowaliśmy zawody sportowo – obronne dla 
młodzieży klas mundurowych [ uczestniczyło około 140 zawodników 
a dla około 200 uczniów nie biorących udziału w zawodach zorganizo-
waliśmy szkolenie patriotyczno obronne.
W dniu 04,12,2014 wspólnie z CSA i U zorganizowaliśmy uroczystości 
Barbórkowe przed pomnikiem Polskich Artylerzystów [ na Placu Zwy-
cięstwa po raz ostatni ]
Po oficjalnych uroczystościach zorganizowaliśmy spotkanie koleżeńskie 
w Forcie .
Na zakończenie roku przedstawiciele ZG złożyli wizyty świąteczne 
rodzinom naszych członków którzy odeszli na wieczną warte w 2014 
roku.
Zarząd Główny [ ZG] Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w 2015 
r. realizował wszystkie przedsięwzięcia zgodnie ze Statutem Stowarzy-
szenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia z grudnia 2014 roku 
i maja 2015 r.
Pierwszym przedsięwzięciem było Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Oddziału Toruńskiego. W zebraniu uczestniczyli D-cy Jednostek Toruń-
skich oraz zastępca Szefa Zarządu Szef Oddziału Szkolenia płk dypl. 
Sławomir OWCZAREK [ obecny generał]. Goście przedstawili aktualną 
strukturę oraz zadania realizowane przez ich jednostki i instytucje na 
rzecz Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Kolejnym przedsięwzięciem w realizacji tego celu było majowe spotka-
nie artyleryjskie organizowane przy pomocy CSA i U, 12 WOGu oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu ;; RAZEM W NATO.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich oddziałów oraz 
zaproszeni goście. W dniu 14.05.2015 r. zapoznaliśmy się z historia m. 
CIECHOCINEK zwiedzając ; Szpital nr 1 PUC , Dworek Prezydencki, 
Ciechocińską Cerkiew,
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny oraz Tężnie. 
Pobyt w Ciechocinku zakończyło integracyjne spotkanie artyleryjskich 
pokoleń w restauracji 22 WSzUR. W dniu 15.05.15 po ciekawym semi-
narium na temat BEZPIECZENSTWO POLSKI NA TLE AKTUALNEJ 
SYTUACJI POLITYCZNEJ
doskonaliliśmy kunszt artyleryjski na poligonie toruńskim zapoznając 
się z działaniami taktycznymi oraz najnowszym sprzętem CSAiU , 5 
pa., 11 pa,23pa,
Ciekawym doświadczeniem tego dnia był wspólny pobyt na tych za-
jęciach Samorządowców woj. Kujawsko – Pomorskiego którzy mieli 
możliwość zapoznania się z możliwościami wykorzystania sprzętu woj-
skowego w sytuacjach kryzysowych.
Kolejnym przedsięwzięciem były obchody Święta Wojska Polskiego 
zorganizowane wspólnie z WKU Toruń oraz CSAiU.
W dniu 14.08.15 na spotkaniu weteranów uczestniczyły władze Torunia 
i województwa Kujawsko – Pomorskiego na czele z p. Wojewodą.
W dniu 15.08.15 uroczystą zbiórkę przy pomniku J.PIŁSUDZKIEGO 
zakończyło spotkanie koleżeńskie w Forcie IV.

Jesienne spotkanie artyleryjskie zorganizowane 24.09.2015 zaowoco-
wało doskonaleniem umiejętności strzeleckie z pistoletu wojskowego 
i broni długiej.
Korzystając z pobytu na poligonie ppor. dr. Piotr OCHOCIŃSKI przy-
bliżył jego historię w ciekawym wystąpieniu w muzeum Wojsk Ląd. 
i w drodze na strzelnicę . Spotkanie zakończyła wojskowa grochówka 
przygotowana przez 12 WOG.
Ostatnim przedsięwzięciem z tego tematu są Centralne Obchody 
WRiArt.
Obchodzone w dniach 08 – 11.12.2015 w których obecnie uczestni-
czycie.
Kolejnym bardzo ważnym celem było kultywowanie tradycji, dorob-
ku pokoleń artylerzystów i rakietowców oraz realizacja szkolenia pro-
obronnego szczególnie młodzieży klas mundurowych.
W ramach tego celu w dniu 20.04.15 przeprowadziliśmy przy pomo-
cy CSAiU , 12 WOGu, oraz Urzędu Marszałkowskiego ogólnopolskie 
zawody sportowo obronne. W zawodach uczestniczyło dwanaście sied-
mio-osobowych drużyn 1 miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 
w Toruniu.
Młodzież wszystkich szkól wykazała się dobrą znajomością tematyki 
wojskowej i historycznej. W drugim dniu zgrupowania realizowaliśmy 
zajęcia proobronne dla około pięciuset uczniów i studentów. W zaję-
ciach tych przybliżyliśmy tematykę historyczną znajomość map i przy-
rządów , udzielania pierwszej pomocy, sprzęt saperski , chemiczny, 
łączności oraz sprzęt WRiA. Niewątpliwą atrakcja dla młodzieży było 
zakwaterowanie w koszarach oraz wyżywienie na stołówce żołnierskiej.
Dbając o kondycje fizyczną zorganizowaliśmy turniej tenisa ziemnego 
z okazji
Święta Wojska Polskiego a doskonaląc kondycje artyleryjską konkurs 
artyleryjski seniora. W tenisie ziemnym najlepszym okazał się kpr. 
Marek RYBANIEC
Z CSAiU a w konkursie artyleryjskim płk. Stanisław GONTARKI który 
wywalczył tytuł mistrza ognia artyleryjskiego seniora na 2015 rok.
Ponadto Zarząd Główny realizował wiele innych przedsięwzięć.
W 2015 roku przygotowaliśmy dwa numery Artylerzysty - majowy oraz 
grudniowy.
Pragnę poinformować że wydania wszystkich numerów Artylerzysty 
finansowane jest przez Urząd Marszałkowski.
Zarząd Główny przez cały 2015 rok intensywnie współpracował z wła-
dzami Torunia w zakresie zmiany lokalizacji Zespołu Pomnikowego 
Artylerii.
W zakresie realizacji w/w zadań utrzymywaliśmy stały kontakt z Za-
rządem WRiArt Insp.WLąd. , Jednostki Art. Oraz Jednostki Garnizonu 
Toruń szczególnie z CSAiU i 12 WOGu. Bezpośredni kontakt Zarządu 
Głównego z władzami Samorządowymi woj. Kujawsko – Pomorskiego 
pozwolił zorganizować lub uczestniczyć w realizacji wielu przedsię-
wzięć w ramach szerokiego programu 
;;RAZEM W NATO ;; 
Kontakty z władzami Torunia pozwoliły przybliżyć współpracę z or-
ganizacjami poza rządowymi działającymi w ramach Rady Porządku 
Publicznego Torunia.
Rok 2016 to przygotowanie i realizacja cyklicznych przedsięwzięć 
z młodzieżą w ramach których odbyły się 20.04.2016r. zawody sporto-
wo-obronne młodzieży z 12 szkół.
Kolejnym przedsięwzięciem było Artyleryjskie Spotkanie Majowe 
w dniach 4-6 maja, które oprócz spraw artyleryjskich pozwoliło zapo-
znać się z zadaniami 1-szej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz 
1-go pułku inżynieryjnego.
Z okazji Święta Wojska Polskiego współorganizowaliśmy spotkanie 
z weteranami (seniorami) artylerii, turniej tenisa ziemnego oraz uczest-
niczyliśmy w obchodach garnizonowych.
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Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów
W dniach 14-15.09 zorganizowaliśmy 100-tną rocznicę urodzin najstar-
szego naszego członka P. mjr. Rypyścia.
W dniu 28 listopada 2016 roku odbył się III finał Konkursu Artyleryj-
skiego Seniora. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Po sympatycznej koleżeńskiej rywalizacji tytuł Mistrza Artylerii Senio-
rów zdobył:
• płk rez. Henryk Buryta,
• I wicemistrza - ppłk rez. Leon Woszczyna,
• II wicemistrza - ppłk rez. Jan Szymański.

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów aktywnie uczestniczyło w cen-
tralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniach 1 
go i 2 go grudnia organizując seminarium nt. „Historia i współczesność 
Wojsk Rakietowych i Artylerii” oraz biorąc udział w apelu przy pomni-
ku Polskiej Artylerii, mszy świętej w kościele garnizonowym sprawo-
wanej przez Biskupa Polowego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka w intencji 
artylerzystów, uroczystości na Rynku Staromiejskim w Toruniu oraz 
spotkaniu artyleryjskich pokoleń.
Pierwszym przedsięwzięciem roku 2017 było zebranie członków Sto-
warzyszenia Polskich Artylerzystów połączone z Wielkanocnym spo-
tkaniem koleżeńskim 
Po zebraniu odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne zapoczątkowa-
ne przez kapelanów ks. płk. Ryszarda Stępnia i ks. mitrata płk. Mikołaja 
Hajduczenię oraz tradycyjnym podzieleniem się jajkiem i ciekawymi 
rozmowami świąteczno-koleżeńskimi.
Od 17 – 19.05 2017 zorganizowaliśmy po raz piąty artyleryjskie spotka-
nie majowe. Pierwszy dzień spotkania to pobyt na poligonie i doskona-
lenie kunsztu artyleryjskiego
W trakcie realizacji zadań ogniowych grono artylerzystów powiększyło 
się o czterech członków honorowych, którzy po przeszkoleniu wykonali 
po raz pierwszy zadanie ogniowe z 85 mm armaty D-44.
A byli to:
• Pan Bogdan Cichocki,
• Pan Łukasz Dudkowski,
• Pan Jan Wach,
• Pan ppłk rez. Lechosław Kumoch.

Po zniszczeniu celów aktu pasowania na Honorowego Artylerzystę do-
konał nestor artylerzystów gen. bryg. Antoni Skibiński w towarzystwie 
Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Sławomira 
Owczarka oraz Prezesa Stowarzyszenia płk Romana Kłosińskiego. 
Równolegle realizowany był Konkurs Artyleryjski Seniora. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość również obserwować ze wzg. Czarnieckiego 
zadania ogniowe wykonywane przez 155 mm haubicę KRAB. 
Od godz. 12.00 Stowarzyszenie wspólnie z kadrą kierowniczą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obserwowała 
podjęcie zestrzelonego pilota przez Lotniczą Grupę Poszukiwawczo-
-Ratunkową zrealizowaną przez śmigłowce 56 Bazy Lotnictwa Wojsk 
Lądowych. Następnie do akcji wkroczyły samoloty gaśnicze biorące 
udział w pozorowanej akcji gaszenia pożarów wraz z kompanią gaśni-
czą na wozach bojowych. 
Po strażakach wkroczyły czołówki ratownictwa medycznego, które 
zademonstrowały przeniesienie w rejon akcji za pomocą drona defi-
brylator. Działania te zakończył patrol saperski, który zademonstrował 
podjęcie niewybuchów odkrytych przez pożar. Końcowym etapem po-
bytu na poligonie była obserwacja wykonywania zadania ogniowego 
na stanowisku ogniowym przez dywizjon 155 mm haubic KRAB z 11 
Mazurskiego Pułku Artylerii. Poligonową część majowego spotkania 
zakończyła tradycyjna wojskowa grochówka. 
Od godz. 19.00 w artyleryjskim Forcie IV odbyło się spotkanie poko-
leń artyleryjskich.
Spotkanie zaszczycili swą obecnością:

• Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Józef 
Ramlau,

• Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Zbi-
gniew Ostrowski,

• Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski,
• kapelani wojskowi,
• przedstawiciele samorządów oraz wszyscy uczestnicy majowego 

spotkania.
Prezes Zarządu Głównego płk rez. Roman Kłosiński podziękował za 
wspieranie działalności Stowarzyszenia wręczając okolicznościowe 
pamiątki przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej. Wice-
wojewoda, Wicemarszałek i Prezydent serdecznie podziękowali artyle-
rzystom za wkład pracy wnoszony w rozwój regionu i miasta wręczając 
pamiątki i materiały promocyjne.
W dalszej kolejności uhonorowani zostali:
• artyleryjscy Seniorzy,
• Mistrz i Wicemistrzowie Ognia Artyleryjskiego Seniorów,
• nowo pasowani Honorowi Artylerzyści,
• jubilaci obchodzący okrągły jubileusz w bieżącym roku,
• sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia.

Po smakowitej degustacji artyleryjskiego tortu ufundowanego przez 
prezydenta Miasta Torunia rozpoczęła się uroczysta kolacja. Spotka-
nie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych obfitując w szereg 
wspomnień i rozmów towarzyskich.
19-go maja spotkaliśmy się przy Pomniku Artylerzystów w Toruniu, 
gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów dokumentując spotkanie wspólną 
fotografią. Po przejeździe do CSAiU oraz krótkim Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu dotyczącym spraw organizacyjnych odbyło się se-
minarium nt. „Bezpieczeństwo militarne Polski w aktualnych uwarun-
kowaniach”. 
Gen bryg. Sławomir Owczarek przedstawił perspektywy rozwoju pol-
skiej artylerii. Płk dypl. Paweł Świtalski przedstawił uwarunkowania 
wspólnego działania wojsk amerykańskich w garnizonie Bolesła-
wiec. Ppłk dr Robert Reczkowski przedstawił strukturę i zadania Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Seminarium podsumował płk dr hab. Zdzisław 
Polcikiewicz.
Po seminarium dzięki Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się 
z trenażerem szkolenia ogniowego „ŚNIEŻNIK”. Chętni mogli na tym 
trenażerze wykonać zadanie z broni i środków ogniowych.
Majowe spotkanie artyleryjskie zakończył obiad na żołnierskiej stołów-
ce pobrany z wydawki i zjedzony wspólnie z żołnierzami.
W ramach Majowego Spotkania Artylerzystów Zarząd Główny przepro-
wadził konkurs artyleryjski. Seniora. W rywalizacji wystąpili:
• płk rez. Zygmunt Demidowski z Oddziału Terenowego Wrocław, 
• płk rez. Jan Biały z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
• ppłk rez. Jerzy Strzelecki z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
• mjr rez. Stanisław Kamiński z Oddziału Terenowego Sulechów,
• mjr rez. Roman Salach ze Stowarzyszenia Toruń

Tytuł Mistrza Ognia Seniora na 2017 rok zdobył mjr rez. Roman Sa-
lach z Torunia.
Tytuł I Wicemistrza Ognia Seniora zdobył płk rez. Zygmunt Demi-
dowski z Wrocławia.
Tytuł II Wicemistrza Ognia Seniora zdobył mjr rez. Stanisław Kamiń-
ski z Sulechowa.
Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami pamiątkowymi.
24 maja zgodnie z planem przedsięwzięć Stowarzyszenia Polskich Arty-
lerzystów na 2017 rok przy współudziale 5 Lubuskiego Pułku Artylerii 
i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Zarząd Główny zorganizo-
wał szkolenie proobronne młodzieży.
W szkoleniu udział wzięli:
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• Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynarodowych.

• Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
• Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu.
• Uczniowie VIII LO w Bydgoszczy.
• Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
• Uczniowie Zespołu Szkół CKU w Gronowie

Dzięki pełnemu zabezpieczeniu materiałowemu i doskonałej organi-
zacji przez 5 lpa oraz CSAiU, uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
poznać i przećwiczyć podstawowe zadania pojedynczego żołnierza na 
polu walki oraz zapoznać się z podstawowym sprzętem artyleryjskim.
Szkolenie zakończyła wspólna żołnierska grochówka spożywana w wa-
runkach poligonowych.
W dniu 1 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Polskich Artylerzystów kol. kol. Eugeniusz Lala i Leon 
Woszczyna uczestniczyli w otwarciu targów pro obronnych w Ostród-
zie.
Przed Świętem Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia, przedstawicie-
le Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia odwiedzili cmentarze z mogiłami naszych żołnierzy. Upo-
rządkowano groby i zapalono znicze.
W dniu 15 sierpnia członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzy-
stów uczestniczyli w obchodach garnizonowego Święta Wojska Polskie-
go w Toruniu. Brali udział w mszy św. i apelu przy pomniku Polskiej 
Artylerii a chętni, w spotkaniu żołnierzy garnizonu zorganizowanego 
w ruinach zamku krzyżackiego.
5. 09 .2017 przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 
uczestniczyli w otwarciu XXV Międzynarodowych Targów Przemysłu 
Obronnego.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów był głównym 
organizatorem w dniu 15 września 2017 roku zawodów historyczno-
-obronnych „II Bieg Zesłańca”.
Celem zawodów było:
• podniesienie wiedzy historycznej o losach, martyrologii i miejscach 

zsyłki Polaków regionu toruńskiego na tereny byłego ZSRR.
• doskonalenie sprawności bojowej, odporności psychicznej i umie-

jętności radzenia sobie w trudnych warunkach terenowych podczas 
rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

• Udzielanie pierwszej pomocy i wynoszenie rannego z pola walki.
W zawodach brało udział 10 drużyn z 8 szkół.
• Zespół Szkół Technicznych w Toruniu./dwie drużyny/.
• II LO w Aleksandrowie Kujawskim.
• Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie.
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu./dwie drużyny/.
• Zespół Szkół Akademickich w e Włocławku.
• Zespół Szkół, CKU w Gronowie.
• Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie.
• Zespół Szkół we Wroniu.

Osiągnięto następujące wyniki:
1 miejsce – Zespół Szkół we Wroniu – 40 punktów.
Wyróżniona pucharem i upominkami dla członków drużyny.
Skład drużyny: dowódca drużyny – Radosław Drapiewski, Mikołaj Go-
łebiowski, Michał Kapiszka, Kamila Sarnat, Sylwester Rataj.
 Opiekun drużyny – Pan Krzysztof Kończewski.
2. miejsce – Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – 37 punktów.
Wyróżniona pucharem i upominkami dla członków drużyny.
Skład drużyny: dowódca drużyny – Nikodem Tolak, Bartosz Kotlarek, 
Damian Chmiel, Dariusz Woźniak, Szymon Owczarzak.
Opiekun drużyny: Pan Kazimierz Baciak.
3. miejsce – Zespół Szkół CKU w Gronowie – 36 punktów.
Wyróżniona pucharem .

Skład drużyny: - dowódca drużyny – Dawid Czerżniewski, Jagoda Kra-
ińska, Martyna Malcan, Daniel Piotrowski, Magdalena Waszczuk.
Opiekun drużyny: Pan Łukasz Rzepiński.
Pozostałe drużyny wykazały się wysoką wiedzą z zakresu wiedzy hi-
storycznej jak i obronnej.
Za wiedzę historyczną o losach Sybiraków upominkami od posła na 
Sejm Pana Arkadiusza Myrchy zostali wyróżnieni:
• Mikołaj Gołebiowski z Wronia.
• Damian Chmiel z Gąsawy.
• Hubert Bochnia z Torunia.

W trakcie zawodów nieocenioną pomocą wykazali się członkowie 
Związku Sybiraków z Torunia, którzy dzielili się wiedzą o historii zsy-
łek Polaków oraz prowadzili i sędziowali wybrane konkurencje.
Zawody zostały zakończone przy Cmentarzu – Pomniku ofiar hitle-
ryzmu na Barbarce, gdzie Pani dyrektor ”Osady Barbarka” zapoznała 
uczestników zawodów z historią tego miejsca. W dniu 20 września 2017 
przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia uczestniczyli w roz-
poczęciu ćwiczenia DRAGON 2017 na poligonie toruńskim.
W dniu 01 października 2017 roku Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbro-
jenia obchodziło jubileusz 15-lecia.  Z okazji tak godnego jubileuszu, 
delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów złożyła Komendanto-
wi Centrum płk dypl. Dariuszowi Adamczykowi gratulacje i serdeczne 
życzenia w dalszej działalności dydaktyczno-wychowawczej wręczając 
również okolicznościowy upominek.
Do końca 2017 roku pozostało do realizacji obchody 5-cio Lecia Stowa-
rzyszenia oraz Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. 
Zakres tematyczny oraz ilość przedsięwzięć w poszczególnych latach 
ma tendencje wzrostową. Cieszy fakt coraz większej ilości przedsię-
wzięć skierowanych do młodzieży. Działania integracyjne artylerzystów 
i rakietowców opierały się nie tylko o spotkania towarzyskie ale przy-
bierały kształt merytorycznego udziału w ćwiczeniach konferencjach 
i seminariach. 
Działalność tą zamierzamy kontynuować i rozwijać w następnych la-
tach.

Tekst: płk rez. Roman Kłosiński

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów
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Decydując się na próbę przedstawienia rysu historycznego wojsk rakie-
towych kierowałem się następującymi motywami: 
• zebranie i usystematyzowani faktów; 
• przypomnienie charakterystyk sprzętu rakietowego będącego 

w tym okresie na wyposażeniu Wojska Polskiego; 
• zaprezentowanie potencjału rakietowego w okresie największego 

rozwoju; 
• zainspirowanie potencjalnego czytelnika do twórczego rozwinięcia 

tematu ewentualnie dokonania udokumentowanych korekt.
Sytuacja końca lat 50-tych i początku 60-tych ubiegłego wieku rodziła 
potrzebę zwiększenia potencjału bojowego wojsk lądowych. W ramach 
realizacji szerszego planu modernizacji i reorganizacji Sił Zbrojnych 
została również podjęta decyzja o rakietyzacji Wojska Polskiego. 
Związki taktyczne i oddziały wojsk rakietowych tworzono według ściśle 
określonego planu na dwóch szczeblach dowodzenia: 

• operacyjno-taktycznym (zestawy : 9K51 R170; 9K72 ELBRU-
S(R300) ;

• taktycznym (zestaw 2K6 ŁUNA, 9K52 „ŁUNA M”, 9K79 TOCZ-
KA ).

płk rez. Henryk Harkot
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZESTAWÓW 

RAKIETOWYCH.
Z e s t a w  9 K 5 1  R 1 7 0  ( r a k i e t y :  U S A -  S S - 1 B ;  N AT O - 
SCUD „A”) był  pierwszym zestawem rakietowym szcze -
b la  ope racy jno  –  t ak tycznego ,  k tó ry  wszed ł  do  s łużby  
w Wojsku Polskim. Oprócz wymienionego składu (na zdjęciu) były 
jeszcze:
• urządzenia transportowo – załadowcze;
• urządzenia dystrybucji RMN. 

Rozmowa z Piotrem Całbeckim, marszałkiem 
województwa kujawsko-Pomorskiego

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego blisko współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów. Co daje samorzą-
dowi ta współpraca? 
Przywiązujemy dużą wagę do współdziałania z organizacjami pozarzą-
dowymi, a Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, ze względu na profil 
i sferę działalności, jest organizacją szczególną. Skupia w swoich sze-
regach żołnierzy, czynnych i w stanie spoczynku - ludzi, którzy współ-
tworzyli historię i budują teraźniejszość polskich wojsk rakietowych 
i artylerii. Nasza współpraca wiąże się z działalnością stowarzyszenia 
w dziedzinie kultywowania tradycji patriotycznych, kształtowania po-
staw młodych ludzi, popularyzacji sportów obronnych, działań na rzecz 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie. Warte podkreślenia 
jest to, że to ogólnopolskie stowarzyszenie, młode i prężne, ma siedzibę 
w Kujawsko-Pomorskiem, w Toruniu, i oddziały w całej Polsce. Można 
więc mówić o dobrzej pojmowanej promocji województwa. Zakładamy 
kontynuowanie współpracy. 
Korzystając z łamów „Artylerzysty” chciałbym złożyć środowisku sku-
pionemu wokół stowarzyszenia serdecznie gratulacje i najlepsze życze-
nia z okazji jubileuszu pięciolecia działalności. 
Samorządowa administracja regionu bardzo mocno wspiera działa-
nia kształtujące świadomość społeczną w sferze obronności i wszyst-
ko, co się w tym wiąże. 

Na tych łamach nie trzeba tłumaczyć, że jesteśmy regionem, w którym 
sprawy związane z obronnością, z wojskiem są i będą ważne. I to nie 
tylko ze względu na lokalizację u nas ważnych struktur NATO i jedno-

stek wojskowych, których żołnierze stanowią personel misji stabiliza-
cyjnych na całym świecie. Związki z wojskiem, instytucje związane 
z wojskowością, firmy realizujące kontrakty dla armii, młodzież wią-
żąca swoją przyszłość z obronnością to istotne elementy naszej rzeczy-
wistości społecznej. 
Ale jest też inny powód. Świat przestał być bezpieczny. Echa toczonych 
w odległych rejonach wojen dają o sobie znać w Europie. Musimy pa-
miętać i stale przypominać o wadze bezpieczeństwa militarnego, o zna-
czeniu umiejętności związanych z obronnością. Powodem trzecim jest 
konieczność wychowania patriotycznego, budowania nowoczesnego pa-
triotyzmu – to, co łączy się z wojskiem, łączy się też z kształtowaniem 
postaw odpowiedzialności za kraj, region, za małe ojczyzny. 
Myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć prowadzony wspólnie ze 
stowarzyszeniem i toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
program „Razem w NATO”. Adresujemy go do młodzieży, ale też do 
kombatantów i weteranów. Ważnymi elementami są tu międzypokole-
niowa integracja i żywe, oparte na autentycznych relacjach uczestników, 
lekcje historii. Także lekcje patriotyzmu. Pewnych rzeczy nie wyczyta 
się w podręcznikach. 
Samorząd województwa tworzy dobry klimat wokół klas o profilu 
obronnym. Ich uczniowie biorą udział w wielu imprezach i uroczy-
stościach organizowanych przez Urząd Marszałkowski. 
Klasy obronne to przykład dobrze przemyślanych klas autorskich. Trafia 
do nich młodzież, która wiąże swoją przyszłość, myślenie o planowanej 
karierze zawodowej ze służbami mundurowymi, w tym w wojskiem. 
Wielu z tych dziewczyn i chłopaków ma znakomite rodzinne tradycje 
służby krajowi. Udział w takich wydarzeniach ma na pewno charakter 
formacyjny w tym sensie, że buduje postawy zaangażowania w sprawy 
publiczne kształtując, nie waham się użyć tego słowa, miłość ojczyzny. 
Muszę też powiedzieć, że ich umiejętności, na przykład w zakresie or-
ganizacji imprez czy ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej 
pomocy, bardzo się podczas wielu takich wydarzeń przydają. Młodzież 
z klas obronnych podczas festiwali czy zawodów występuje w roli opie-
kunów i przewodników młodszych kolegów. Dobrze, że ta młodzież od 
razu przygotowuje się do przekazywania innym nabytych umiejętności. 
To wszystko ma swoją wartość, dostrzegamy ją i doceniamy, będziemy 
też nadal wspierać. Myślimy też o wkomponowaniu klas mundurowych 
w działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Reasumu-
jąc - uzupełniamy działania Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz 
edukacji obronnej dzieci i młodzieży. 
Dziękuję za rozmowę. 

DOBRY KLIMAT DLA WOJSKA

RYS HISTORYCZNY WOJSK RAKIETOWYCH WOJSK LĄDOWYCH 
W LATACH 1961- 2005
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Zestaw 9K72 ELBRUS R300 (rakiety SS -1C; SCUD-B) docelowo 
zastąpił poprzednio prezentowany zestaw. Dawał możliwość prawie 
dwukrotnego zwiększenia zasięgu uderzeń, została zwiększona manew-
rowość i zasięg wyrzutni – przez Polskę na jednym tankowaniu.

Zestaw 2K6 ŁUNA (rakieta FROG) jest środkiem rakietowym szczebla 
taktycznego, który jako pierwszy został wprowadzony na uzbrojenie 
Wojska Polskiego.

Zestaw 9K52 ŁUNA M jest następcą poprzednio prezentowanego ze-
stawu 2K6. Posiada większą mobilność i zasięg oraz zwiększoną do-
nośność i moc głowic. Ponadto kołowy układ jezdny wyeliminował 
szkodliwe drgania dla wrażliwych głowic jądrowych. 
Zestaw 9K79 TOCZKA jest systemem rakietowym szczebla taktycz-
nego nowej generacji, który cechuje:

• precyzja uderzeń 160-250m (15-70km),
• autonomiczność działania - każda wyrzutnia posiada system nawi-

gacji i układ kontroli zespołów rakiety; 
• możliwość transportu powietrznego (An 12, 22, Jł 76)
• jest środkiem pływającym.

Przedstawione zestawy rakietowe były podstawowymi środkami bojo-
wymi oddziałów i pododdziałów rakietowych wojsk lądowych. 

ROZWÓJ WOJSK RAKIETOWYCH NA SZCZEBLU 
OPERACYJNO- TAKTYCZNYM.

Na szczeblu operacyjno – taktycznym sformowano 4 x BROT w ko-
lejności:
• 32 BROT – ORZYSZ 1961r.
• 18 BROT - BOLESŁAWIEC 1962r. 
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• 20 BROT - CHOSZCZNO 1963r od 1965r. (1967r.?)
• 36 BROT - BIEDRUSKO 1964 - 1968r. 

Jednocześnie w celu przygotowania i doskonalenia kadr na potrzeby 
tworzonych WR. powstał Ośrodek Szkolenia Artylerii w Orzyszu ( 
JW.1036 1961-1977) i 23 Szkolny Dywizjon Artylerii w Toruniu.
W uzupełnieniu podstawowych danych zawartych na powyższym sche-
macie przedstawiam uzupełnienie informacji o wydarzeniach mających 
znaczący wpływ na funkcjonowanie brygad w następującym układzie:
32 BROT 
• Data sformowania 1961r. 
• I Dowódca płk dypl. Eugeniusz ANDROSIUK;
• I start 1.09.1962r.; 
• Przezbrojenie na zestaw 9K72 Połowa lat 70 –tych; 
• Ostatni dowódca płk dypl. Józef GŁOWALA; 
• Data rozformowania 1989r. 

 18 BROT 
• Data sformowania 1962r. 
• I Dowódca płk dypl./gen. bryg. Czesław DĘGA; 
• I start 1963r.; 
• Przezbrojenie na zestaw 9K72 1973r. 
• Ostatni dowódca płk dypl. Tadeusz ŻUCHOWSKI 
• Data rozformowania 1992r.

 2 BROT 
• Data sformowania 1963r.;
• I Dowódca płk dypl. Włodzimierz KOBYLAŃSKI;
• I Start 06.1964r.;
• Przezbrojenie na zestaw 9K72 1973r.; 
• Ostatni dowódca płk dypl. Stanisław KULESZA; 
• Data rozformowania 1992r.

3 BROT 
• Data sformowania 1964 - 1967r.;
• I Dowódca płk dypl./ gen. bryg. Józef PETRUK;
• I start 1969 r.; 
• Przezbrojenie na zestaw 9K72 od początku; 
• Ostatni dowódca płk dypl. Stanisław JODŁOWSKI; 
• Data rozformowania 1992r.

Ze względu na wagę i odpowiedzialność podejmowanych decyzji zostali 
też odnotowani pierwsi i ostatni dowódcy brygad.
Z przedstawionych charakterystyk nasuwają się następujące wnioski:
• wysokie tempo osiągania gotowości bojowej potwierdzonej starta-

mi rakiet –średnio od 1- 1,5 roku ( wyjątek stanowi 3BROT-zdecy-
dowały o tym względy decyzyjno-organizacyjne);

• wysokie tempo modernizacji- zaledwie po 10 latach eksploatacji 
zestawów 9K51 w ciągu 2 lat pierwszej połowy lat siedemdziesią-
tych wprowadzono na uzbrojenie 24 zestawy 9K72 ELBRUS;

• średni żywot brygady wynosił 30 lat.

Powyżej została zaprezentowana modelową struktura organizacyjna na 
przykładzie18 BROT w której można wyróżnić: 
• dowództwo i sztab;
• 2 x dywizjony rakiet;
• służby techniczne;
• grupa tzw. samodzielnych podpodziałów

Struktura do 1982r. 
• 6 x wyrzutni w brygadzie;
• po 3 w dywizjonie, po 1 w baterii.

Na początku lat osiemdziesiątych przedstawiona struktura uległa zmia-
nom.
Po restrukturyzacji 
• 8 wyrzutni w brygadzie; 
• 4 w dywizjonie, po 2 w baterii.

Inne zmiany to rozformowanie baterii technicznej na szczeblu brygady 
i utworzenie baterii technicznych w każdym dywizjonie.
Restrukturyzacja spowodowała podniesienie zdolności bojowych brygad 
przy jednoczesnym zwiększeniu autonomiczności dywizjonów.
W połowie lat 80-tych planowano wprowadzić na uzbrojenie 3 BROT 
zestawy 9K714 OKA- jest operacyjno-taktyczną wersją TOCZKI. 
W tym celu przeszkolono w KAZANIU część kadry  3 brygady 
oraz oficerów z innych komórek artylerii. Plany te jednak nie zostały 
zrealizowane. 
BROT po restrukturyzacji na początku lat 80-tych w ośmio wyrzutnio-
wej strukturze przetrwały do 1992r. za wyjątkiem 32 BROT (1989r.) 
i stały się bazą do sformowania trzech pułków rakiet w BOLESŁAW-
CU, BIEDRUSKU ,CHOSZCZNIE.

Kolejnym etapem funkcjonowania WR. było utworzenie w 1992 trzech 
pułków rakiet:
• 2 pułk rakiet CHOSZCZNO ; d-ca płk dypl. Andrzej KUPIS 

rozformowany 1.01.2002r.
• 3 pułk rakiet BIEDRUSKO; d-ca płk dypl. Michał SZERSZEŃ. 

rozformowany 09. 2001r
• 18 pułk rakiet BOLESŁAWIEC; d-ca płk dypl. Stanisław CHWOJ-

NICKI rozformowany 23 08. 1998r.
Pułki wyposażone były w zestawy 9K52 ŁUNA , 2 pułk posiadał jeden 
dywizjon zestawu 9K79 TOCZKA (4). Struktura pułków była dwu dy-
wizjonowa , każdy pułk posiadał po 8 zestawów . Z przedstawionych 
charakterystyk wynika , że najdłużej funkcjonował 2 pr. (9 lat), najkró-
cej 18 pr. (6lat). 

POSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BROT I PUŁKÓW 
RAKIET.

Brygady rakiet operacyjno-taktycznych były związkami taktycznymi 
wojsk rakietowych dysponującymi znaczącym potencjałem bojowym. 
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W okresie pierwszych 10 lat w czterech brygadach było ogółem 24 ze-
stawy rakietowe w tym: 18 x 9K51 oraz 6 x 9K72( Biedrusko). 
Po przezbrojeniu w pierwszej połowie lat 70-tych brygady posiadały: 
24 x zestawy 9K72, a po reorganizacji w 1982r. 32x zestawy 9K72.
W okresie 30 lat funkcjonowania BROT przeprowadzono:
• 29 ćwiczeń ze startem rakiet bojowych;
• 58 startów bojowych w tym: 26 -rakietami 8K11 , 32 -rakietami 

8K14.
Z zestawienia ilości startów bojowych i dat przeprowadzenia pierw-
szego i ostatniego startu wynika , że każdego roku przeprowadzono 
(statystycznie) co najmniej dwa starty ( za wyjątkiem 1982r.).
Z 58 użytych przez polskie brygady rakiet dwie nie wystartowały po-
myślnie. Żołnierskiego szczęścia w obydwu przypadkach zabrakło funk-
cyjnym 32 Łużyckiej Brygady Artylerii. Należy z całą mocą podkreślić 
, że nie nastąpiło to z winy obsług, tylko usterek technicznych sprzętu. 
W przypadku rakiety 8K11 awaria układu kierowania – rakieta zeszła 
z toru lotu, a przy rakiecie 8K14 awaria układu pneumatycznego wstrzy-
mała uruchomienie silnika. 
Brygady należały do awangardy w ówczesnych siłach zbrojnych ze 
względu na:
• posiadane zdolności rażenia;
• sprzęt zaliczany do supertechniki;
• szczególny sposób selekcji personelu;
• osiągane wyniki szkoleniowe.

Z kronikarskiej powinności warto odnotować starty historyczne:
• PIERWSZY wykonany przez 32 BROT 1.09.1962r.
• OSTATNI wykonany przez 2 BROT 2.06.1989r

Z szacunku i pamięci dla przełożonych oraz ich wysiłku na rzecz two-
rzenia i rozwoju wojsk rakietowych prezentuje poczet dowódców bry-
gad . Z analizy wynika, że do najdłużej dowodzących należą:
• 18 BROT płk dypl. Walenty ROMANOWSKI 8 lat;
• 3 BROT płk dypl. Marian NAFALSKI 8 lat;
• 2 BROT płk dypl. Kazimierz WILCZEWSKI 8 lat 

Pułki rakiet były spadkobiercami i jednocześnie kontynuatorami tra-
dycji rakietowych garnizonów BOLESŁAWIEC, CHSZCZNO, BIE-
DRUSKO. Oprócz określonych zdolności bojowych wartością istnienia 
pułków było zagospodarowanie potencjału sprzętowego i kadrowego 
gasnących wojsk rakietowych, jak również w przypadku BOLESŁAW-
CA zapewnienie ciągłości funkcjonowania garnizonu. Całość szkolenia 
pułków rakiet była oparta o bazę koszarową i poligonową na terenie 
Polski, na której każdy pułk wykonał od 6-10 startów rakiet. Czasokres 
funkcjonowania był zróżnicowany – od 6 lat 18pr. do 9 2pr. 

TWORZENIE WOJSK RAKIETOWYCH NA SZCZEBLU 
TAKTYCZNYM

Wojska rakietowe szczebla taktycznego sformowano latach 1961- 1968 
- łącznie 14 dywizjonów rakiet taktycznych:
• 1 dywizjon artylerii w Trzebiatowie (8. Dywizja Zmechanizowa-

na),
• 2 dywizjon artylerii w Koźlu (2 Dywizja Zmechanizowana),
• 4 dywizjon artylerii w Malborku (16. Kaszubska Dywizja Pancer-

na),
• 5 dywizjon artylerii (1 Dywizja Zmechanizowana) w Giżycku,
• 7 dywizjon artylerii w Budowie (dla 20. Warszawskiej Dywizji 

Pancernej), 
• 8 dywizjon artylerii w Tarnowskich Górach (dla 10. Sudeckiej 

Dywizji Pancernej), 
• 10 dywizjon artylerii w Żarach (11. Dywizja Pancerna, przefor-

mowana następnie w 11. Dywizję Zmechanizowaną, 11 Dywizja 
Kawalerii Pancernej),

• 18 dywizjon artylerii w Kostrzynie (5. Saska Dywizja Pancerna),
• 19 dywizjon artylerii w Morągu (15. Dywizja Zmechanizowana),
• 22 dywizjon artylerii w Szczecinie (12. Dywizja Zmechanizowa-

na),
•  24 dywizjon artylerii w Sulechowie (5 Saska Dywizja Pancerna, 

później  
4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana),

• 41 dywizjon artylerii w Gdańsku (7. Dywizja Desantowa), 
• 42 dywizjon artylerii w Choszcznie (3 Dywizja Zmechanizowana),
• 44 dywizjon artylerii w Toruniu (9 Dywizja Zmechanizowana).

Dywizjony początkowo wyposażone były w sprzęt zestawu rakietowego 
2K6 „Łuna”- dwie wyrzutnie. W 1968 r. rozpoczęło się przezbrajanie 
ich na zestaw 9K52 „Łuna M” (R-70) z jednoczesnym zwiększeniem 
liczby wyrzutni do czterech . Stary zestaw sprzętu czasowo zachowa-
no w 7 Dywizji Desantowej oraz dywizjonach Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego. Dopiero w 1981 r. wszystkie dywizjony rakiet taktycz-
nych wyposażone zostały w zestaw 9K52 i posiadały jednolitą strukturę 
organizacyjną- dwie baterie startowe po dwie wyrzutnie 9P113. Istotną 
zmianę jakościową przyniósł rok 1988, w którym 7 da z Budowa został 
przezbrojony w najnowocześniejszy sprzęt zestawu 9K79 „Toczka”.
Ćwiczenia dywizjonów rakiet taktycznych połączone ze startami rakiet 
organizowane były na wszystkich większych poligonach: drawskim, 
żagańskim, orzyskim, a także na poligonie Nowa Dęba i Wicko 
Morskie.
Pierwszy start rakiety taktycznej w Wojsku Polskim został wykona-
ny przez 24 drt. Sulechów w dniu27.09.1963r. lub wg. innych źródeł 
22drt. SZCZECIN na poligonie DRAWSKO POMORSKIE w dniu 
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29.09.1963r., a ostatni 2 Pułku Rakiet Taktycznych na poligonie 
Drawsko Pomorskie w kwietniu 1999 r.
D y w i z j o n y  r a k i e t  t a k t y c z n y c h  z o s t a -
ł y  r o z f o r m o w a n e  w  l a t a c h  1 9 9 1  -  1 9 9 2  r .  
W oparciu o infrastrukturę brygad rakietowych 3, 18 i 2 oraz kadrę 
BROT i drt. w 1992 r. rozpoczęto formowanie pułków rakiet taktycz-
nych wyposażonych w zestawy 9K52 „Łuna M”. Jedynie 2 pułk miał 
w strukturze dywizjon zestawu 9K79 „Toczka„, który po rozformowa-
niu pułku od 1.01.2002r. wszedł w podporządkowanie 1 Mazurskiej 
Brygady Artylerii bez zmiany dyslokacji. Ostatecznie został rozformo-
wany w 2005roku.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYWIZJONÓW 
RAKIET TAKTYCZNYCH

Potencjał wojsk rakietowych szczebla taktycznego w latach1966 – 1981 
strukturalnie zawierał się w 14 dywizjonach wyposażonych od 42-56 
zestawów 2K6 i 9K52, a po roku 1981 56 zestawów 9K52. W 1987r. 7 
drt. w Budowie został przezbrojony w zestawy 9K79 TOCZKA.
Trudno jest omówić działalność ogniową wszystkich dywizjonów, dlate-
go też dla zobrazowania wysiłku szkoleniowego posłużę się przykładem 
7 drt. W okresie trzydziestoletniej historii dywizjon wykonał 24 starty 
w tym: zestawem 2K6 -2; zestawem 9K52 -18; zestawem 9K79 -4, 
ostatni start 04.1999r. W pozostałych rozwiniętych dywizjonach ilość 
przeprowadzonych startów była porównywalna.

Przedstawiając historię wojsk rakietowych nie można pominąć jed-
nostek zabezpieczenia, które były strukturalnym elementem systemu. 
Były to oddziały rakietowo-techniczne i zaopatrzenia specjalnego. 
Oddziały rakietowo-techniczne – Polowe Techniczne Bazy Rakietowe 
- zostały utworzone w każdym okręgu wojskowym: 
w 1964 r. powstała 11 PTBR (JW 1480) w Skwierzynie dla ŚOW;
w 1965r. roku osiągnęła gotowość 18 PTBR w Szczecinie (JW 1170, 
dla POW), 
 w 1966 r. – 15 PTBR w Miedwiu k. Stargardu Szczecińskiego – for-
malnie frontowa, lecz w rzeczywistości przeznaczona dla wojsk War-
szawskiego Okręgu Wojskowego. Dopiero w 1969 r. okręg warszawski 
otrzymał własną 21 PRBR w Ornecie (JW 3448), baza w Miedwiu zaś 
została dostosowana do wykonywania zadań na korzyść 3 FBROT. 
Na potrzeby zaopatrywania specjalnego zostały utworzone: 
• 25 samodzielny dywizjon dowozu rakiet (sddr.) w Miedwiu; 
• 28 sddr w Skwierzynie; 
• 8 samodzielny batalion dowozu rakietowych materiałów napędo-

wych w Jarominie; 
• zmodernizowano magazyny w 20 Okręgowej Składnicy Amunicji 

w Mostach (JW 3646)

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI WOJSK 
RAKIETOWYCH WOJSK LĄDOWYCH.

Powstanie na początku lat sześćdziesiątych Wojsk Rakietowych było 
udaną próbą dostosowania wojska do wymagań ówczesnego pola walki. 
W przeciągu zaledwie kilku lat dużym wysiłkiem finansowym, organi-
zacyjnym i szkoleniowym powstał poważny potencjał rakietowy wojsk 
lądowych. 
 Związki taktyczne i oddziały rakiet były jednostkami bardzo mobilnymi  
i dysponującymi olbrzymim potencjałem rażenia. Utrzymywane ciągle 
w wysokiej gotowości bojowej, ukompletowane niemal do pełnych eta-
tów wojennych i doskonale wyszkolone, mogły w ciągu kilkudziesięciu 
minut przystąpić do wykonania każdego z przewidzianych dla nich za-
dań taktycznych i ogniowych. 
W 1965 roku, w związku z wprowadzeniem do wojsk uzbrojenia 
rakietowego, minister obrony narodowej przeformował dotych-
czasowy rodzaj wojsk „Artylerię” na „Wojska Rakietowe i Ar-
tylerię”. Podkreśleniem znaczenia tych wojsk było powołanie 
w dniu 20 sierpnia 1982 roku Dowództwo Wojsk Rakietowych  
i Artylerii,, które w styczniu 1989 roku przemianowano na szefostwo. 
Jednos tk i  wojsk  rak ie towych na leża ły  do  e l i ta rne j  gru -
p y  w  ó w c z e s n e j  s t r u k t u r z e  s i ł  z b r o j n y c h .  Wy m a g a -
nia  s tawiane przez sprzęt  oraz surowe rygory gotowości  
i zdolności bojowej zaowocowały wypracowaniem oryginal-
nych skutecznych form i metod szkolenia. Pozwoliły one osią-
gnąć żołnierzom rzadko spotykany profesjonalizm. Przepro-
wadzane konkursy rakietowe zarówno dla pododdziałów jak 
 i indywidualne, zawsze mobilizowały do pracy nad sobą i wzbudzały 
silne emocje , natomiast zwycięzcom przynosiły szacunek środowiska 
rakietowców. Specyfiką, a zarazem dorobkiem szkoleniowym wojsk 
rakietowych było funkcjonowanie grup kontrolnych: 
• centralnej Dowództwa (Szefostwa) Wojsk Rakietowych i Artylerii 

WP; 
• okręgowych oraz brygadowych. 

Ich zadaniem była kontrola i jednocześnie pomoc w utrzymaniu najwyż-
szej sprawności funkcyjnych i sprzętu. W tej dziedzinie szczególną rolę 
odegrała Centralna Grupa Kontrolna (CGK) – zespół 10–12 oficerów 
o najwyższych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji i bojowego użycia 
zestawów rakiet. 
Lata osiemdziesiąte były okresem szczytowego rozwoju i funkcjonowa-
nia wojsk rakietowych. W tym czasie ogólny potencjał to - 88 zestawów 
rakietowych z podziałem: BROT - 32 x 9K72, drt - 52 x 9K52, 4 x 
9K72. 
Służba w jednostkach wojsk rakietowych stwarzała warunki do roz-
woju zawodowego. Każda z jednostek może pochwalić się faktem , że 
oficerowie w nich służących otrzymali nominacje generalskie, zajmo-
wali kierownicze stanowiska w siłach zbrojnych lub podjęli działalność 
naukową. Ze względu na dostępność danych posłużę się przykładem 
18 BROT.
Nominacje generalskie: 
• gen. bryg. Czesław DĘGA; 
• gen. bryg. Antoni SKIBIŃSKI; 
• gen. bryg. Henryk KONDAS;
• gen. bryg. Włodzimierz KWACZENIUK, 
• gen. bryg. Franciszek KOCHANOWSKI. 

Podjęli działalność naukową: płk Józef GACEK, płk Dariusz 
PŁATEK, płk Henryk SOJKA, płk Jan KROLIK, płk Janusz 
BISKUP, płk Maciej MRÓZ.
Podsumowując, można bez wielkiej przesady zaryzykować stwierdzenie 
, że omawiany okres stanowił ZŁOTY WIEK dla WOJSK RAKIE-
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TOWYCH i jednocześnie żywić nadzieje, że w tym względzie nastąpi 
zatoczenie koła historii. 

płk rez. Henryk Harkot

Przypisy:
•  Przegląd Historyczno - Wojskowy12(63)/22011 
•  Michał TRUBAS „Wojska jednorazowego użytku”
•  WIKIPEDIA Wolna encyklopedia.

Rys historyczny wojsk rakietowych wojsk lądowych

POWOŁANIE SPArt ODDZIAŁ WARSZAWA
Prawie dwa lata minęło od Zebrania za-
łożycielskiego SPArt w Toruniu, kiedy 17 
kolegów Warszawskiego Klubu Artylerzy-
stów na spotkaniu w dniu 15.10.2013 r. 
zdecydowała o powołaniu Komitetu Zało-
życielskiego Warszawskiego Klubu Artyle-
rzystów Oddziału Terenowego SPArt.
W skład Komitetu weszli
• płk Kaleta Ryszard

• płk Kalski Stanisław
• płk Oleszczak Sławomir
• płk Przeździecki Jan

Uchwałą zebrania powołano „Warszawski Klub Artylerzystów Oddział 
SPArt”. U podstaw przyjęcia tej nazwy był fakt, że nazwa taka odnosiła 
się dotychczas do bardzo dobrze działającego od 15 marca 1981 r. Koła 
nr 8 Związku Żołnierzy WP, skupiającego głównie artylerzystów Gar-
nizonu Warszawa. Zerwanie z tą tradycją nie sprzyjałoby pozyskiwaniu 
członków do Oddziału i rodziłoby przesłanki do rozbijania przyjaznych 
stosunków wśród warszawskiego społeczeństwa artyleryjskiego. Koło 
nr 8 ZŻ WP jest w prostej linii spadkobiercą tradycji powołanego 12 
grudnia 1972 Klubu Oficerów Rezerwy Artylerii (KORA)
Wybrano również Zarząd Oddziału w składzie:
• Prezes Zarządu:  - .kol. Przeździecki Jan
• I Wiceprezes:  - kol. Kupis Alfons
• II Wiceprezes: - kol. Kalski Stanisław
• Sekretarz: - kol. Oleszczak Sławomir
• Skarbnik: - kol. Ciepielski Mieczysław

 POWOŁANIE SPArt ODDZIAŁ WARSZAWA
Prawie dwa lata minęło od Zebrania założycielskiego SPArt w Toruniu, 
kiedy 17 kolegów Warszawskiego Klubu Artylerzystów na spotkaniu 
w dniu 15.10.2013 r. zdecydowała o powołaniu Komitetu Założyciel-
skiego Warszawskiego Klubu Artylerzystów Oddziału Terenowego 
SPArt.
W skład Komitetu weszli
• płk Kaleta Ryszard
• płk Kalski Stanisław
• płk Oleszczak Sławomir
• płk Przeździecki Jan

Uchwałą zebrania powołano „Warszawski Klub Artylerzystów Oddział 
SPArt”. U podstaw przyjęcia tej nazwy był fakt, że nazwa taka odnosiła 
się dotychczas do bardzo dobrze działającego od 15 marca 1981 r. Koła 
nr 8 Związku Żołnierzy WP, skupiającego głównie artylerzystów Gar-
nizonu Warszawa. Zerwanie z tą tradycją nie sprzyjałoby pozyskiwaniu 
członków do Oddziału i rodziłoby przesłanki do rozbijania przyjaznych 
stosunków wśród warszawskiego społeczeństwa artyleryjskiego. Koło 
nr 8 ZŻ WP jest w prostej linii spadkobiercą tradycji powołanego 12 
grudnia 1972 Klubu Oficerów Rezerwy Artylerii (KORA)
Wybrano również Zarząd Oddziału w składzie:
• Prezes Zarządu:  - .kol. Przeździecki Jan
• I Wiceprezes:  - kol. Kupis Alfons

• II Wiceprezes: - kol. Kalski Stanisław
• Sekretarz: - kol. Oleszczak Sławomir
• Skarbnik: - kol. Ciepielski Mieczysław

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
• Przewodniczący: - kol. Oleksiak Marek
• Wiceprzewodniczący: - kol. Cielebąk Andrzej
• Sekretarz: - kol. Duliasz Andrzej.

Ponadto przyjęto miejsce siedziby oraz adres Oddziału, których użyczył 
nam ówczesny Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Wetera-
nów SZ RP gen. bryg. Ryszard Żuchowski. Ponadto zobowiązano Za-
rząd do starań o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej. Właśnie to 
ostatnie zadanie sprawiło początkowo Zarządowi najwięcej kłopotów 
organizacyjnych. Wniosek złożony w tej sprawie do Sądu Okręgowego 
w listopadzie 2013r. został dwukrotnie odrzucony z powodu niezałącze-
nia zgody Zarządu Głównego SPA oraz zgody organu założycielskiego 
- Prezydenta m.st. Warszawy, a następnie konieczności rezygnacji z czę-
ści nazwy oddziału „Warszawski Klub Artylerzystów”, co zdaniem Sądu 
oznaczało odrębny byt i wskazywać by mogło na niezależność Oddziału 
od Zarządu Głównego. Takiej nazwy nie przewidywał również statut 
SPA. Dlatego też dopiero w dniu 26 maja 2014 r. Oddział został zareje-
strowany, otrzymał numer KRS, założono konto bankowe i zgłoszono 
te dane do organu założycielskiego.
Pomimo tych perturbacji i uwag Komisji Rewizyjnej Oddziału, przyby-
wało coraz to nowych kolegów i pod koniec 2014 r. Oddział liczył 26 
członków. Obecnie liczy 36 członków w tym 3 generałów.

PODSTAWOWA DZIAŁANOŚĆ KOŁA
Ogólna idea przyświecająca naszym działaniom to jednoczenie środo-
wiska artyleryjskiego, przypominanie historii i rozważanie o przyszłości 
artylerii. Stąd też spotkania Oddziału i wszystkie inne przedsięwzięcia 
organizowane są wspólnie z członkami Koła nr 8 Związku Żołnierzy 
WP. Historię przypominają członkowie we wspomnieniach, życiory-
sach oraz historiach jednostek artyleryjskich i rakietowych w których 
odbywali służbę. Historia oraz polityka nie zawsze szły w parze, ale 
artyleria nigdy nie zawodziła, zawsze potrafiła prowadzić celny ogień 
na polach bitew, torując drogę dla czołgów i piechoty, zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 
W naszym Oddziale zrzeszamy oficerów różnych stopni walczących 
na różnych frontach II Wojny Światowej, w 1AWP, w Powstaniu War-
szawskim, w 2AWP oraz pełniących służbę w różnych jednostkach i na 
różnych szczeblach dowodzenia wojskami. 
Głównym celem działalności SPArt Oddział Warszawa jest jednoczenie 
środowiska byłych żołnierzy zawodowych WRiA, aby uchronić pamięć 
o historii naszego rodzaju wojsk oraz uaktywnić nasze środowisko 
w tworzeniu atmosfery współdziałania i wreszcie na miarę możliwości 
pomocy naszym kolegom i sympatykom.
Jako że Zarząd jest najbardziej aktywnym elementem naszego środowi-
ska realizujemy wspólnie podstawowe zadania statutowe: 
• - integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy WRiA; 
• - kontynuacja tradycji i dorobku artylerzystów i rakietowców;

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH



12

• - kształtowanie koleżeńskich więzi, wzajemnego szacunku i obrony 
dobrego imienia oraz poszanowania godności i honoru żołnierza 
Wojska Polskiego.

W tym celu doskonalimy wspólne działania na miarę naszych możliwo-
ści ze wszystkimi którzy wyrażają chęci współdziałania.. Doskonalimy 
formy działań aktywności, która niestety nie napawa zarząd oczekiwa-
nym optymizmem. Wychodzimy z działaniami poza nasze środowi-
sko, nie udało się jednak nawiązać konkretnej współpracy ze szkołami 
kształcącymi klasy mundurowe. Nawiązaliśmy współprace z Urzędem 
Dzielnicy Warszawa Bemowo, gdzie wspólnie uczestniczymy w składa-
niu wiązanek kwiatów w przed pomnikiem Gen. Józefa Bema w dzień 
Święta Artylerii oraz rocznicy urodzin Bohatera Narodowego Polski, 
Turcji, Węgier i Wiosny Ludów, łącznie z obchodami Narodowego 
Święta Republiki Węgierskiej.
Dobrze układa się współpraca z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów 
i Weteranów SZ RP, dzięki jej Prezesowi Płk Zdzisławowi Przeszłow-
skiemu, który jest również członkiem naszego oddziału. Uczestniczy-
my także w obchodach rocznicowych Wojskowego Instytutu Techniki 
Uzbrojenia w Zielonce, przy wsparciu gen, dyw. prof. Jerzego Mod-
rzewskiego. 
Nasz członek płk Ryszard Kaleta założył prywatną stronę internetową, 
gdzie zamieszczane są filmy i zdjęcia ze spotkań naszego Oddziału, 
a także spotkań i uroczystości całego Stowarzyszenia. Zachęcamy 
członków innych Oddziałów do odwiedzania tej strony i korzystania 
z zamieszczonych tam materiałów, wystarczy wejść na stronę www. 
Raport – wiarusa.pl. W ubiegłym roku z okazji Święta Artylerii (Bar-
barki) po raz pierwszy zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z rodzi-
nami. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem i wejdzie na stałe do 
naszego planu działań.
Zorganizowaliśmy też spotkanie z zarządem Centrum Weterana Misji 
Pokojowych w Warszawie, gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom polskim 

poległym na służbie w misjach pokojowych. Uczestniczymy też w wy-
jazdach do Kielc na targi sprzętu uzbrojenia i techniki, przy organiza-
cyjnym wsparciu gen. Marka Oleksiaka.
Przygotowywana jest również seria prelekcji o szkoleniu kadr artyle-
ryjskich w byłej Akademii Obrony Narodowej, przygotowaniu której 
patronuje płk Apolinary Prokop.
Pamiętamy o odchodzących na wieczną wartę, uczestnicząc w pogrze-
bach naszych przełożonych, nauczycieli i kolegów, zapalając znicze, 
składając kwiaty i pocieszając najbliższych.. Na miarę możliwości i po-
trzeb pomagamy również ich rodzinom..
Nie jesteśmy jednak zadowoleni z całokształtu naszej działalności, 
a głównie z małego udziału naszych członków w organizowanych 
przedsięwzięciach, co czyni je mało efektywnymi. Zbyt mało w stosun-
ku do założeń pozyskano do oddziału nowych członków, w którym jak 
dotychczas nie ma żadnego żołnierza służby czynnej. Nadal też Zarząd 
boryka się z pozyskaniem stałego miejsca zebrań i posiedzeń Zarządu, 
korzystając dotychczas z uprzejmości Federacji Stowarzyszeń Rezer-
wistów i Weteranów SZ RP oraz zaprzyjaźnionych z Oddziałem osób 
prywatnych. To boli, utrudnia, ale nie zniechęca z osiągania 
założonych celów.
Wyrażamy również satysfakcję z dotychczasowej współpracy z Za-
rządem Głównym opartej na stosunkach koleżeńskich i udziale w jego 
przedsięwzięciach. Wyrażamy też uznanie za wręcz doskonałe organi-
zacyjne przygotowanie i przeprowadzenie tych przedsięwzięć. 
Zazdrościmy Zarządowi Głównemu SPArt i Komendzie Centrum Szko-
lenia Artylerii i Uzbrojenia w naszej ocenie ich zgodnej współpracy, 
która powinna być również wzorcem dla innych, co na obecnym etapie 
historycznym wymaga nie tylko chęci i umiejętności, ale również żoł-
nierskiej odwagi.

Tekst płk rez. Stanisław Kalski

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

JAK TO BYŁO Z ODDZIAŁEM TERENOWYM SPArt 
W SULECHOWIE – OD POWSTANIA DO DNIA 

DZISIEJSZEGO
Pierwsze spotkanie założycielskie Oddziału Terenowego Stowarzysze-
nia Polskich Artylerzystów odbyło się 23 kwietnia 2013r. Było to sło-
neczne, wtorkowe popołudnie gdy do byłego kasyna na terenie 5 pułku 
artylerii przybyli pierwsi zainteresowani powstaniem oddziału w Sule-
chowie. Powstanie oddziału zainicjował ówczesny dowódca pułku –  
płk Sławomir Owczarek oraz szef sztabu pułku – ppłk Robert Majdec-
ki. Na spotkanie przybyło 17 chętnych. Rozpoczął je płk Owczarek 
przedstawiając wstępnie cel spotkania, wstępnie zapoznał wszystkich 
z podstawowymi zapisami statusu stowarzyszenia oraz składem władz 
centralnych. Po czym wybrano przewodniczącego zebrania oraz uchwa-
lono porządek zebrania, którego efektem finalnym było podjęcie decyzji 
o utworzeniu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzy-
stów 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 oddzia-

łu;
• Jarosław PISARCZYK – sekretarz komisji rewizyjnej oddziału.

Fot. 1 Członkowie oddziału terenowego SPArt Sulechów podczas 
majowego spotkania w 2015r. 

Kolega Robert Majdecki zbyt długo nie nacieszył się pełnieniem swo-
jej funkcji, gdyż został skierowany na 9- miesięczne studia w Akade-
mii Obrony Narodowej. Podczas jego absencji, na podstawie uchwały 
oddziału terenowego, obowiązki pełnił kolega Jurek Mijalski. W tym 
czasie oddział się rozrastał. Przyjmował nowych członków i co naj-
ważniejsze nie byli to tylko żołnierze w służbie czynnej. Chętnie de-
klaracje składali również byli żołnierze, którzy mogli się podzielić 
swoim doświadczeniem oraz zapoznać z historią jednostek stacjonu-
jących na terenie garnizonu Sulechów. Jednym z owych członków 
był ppłk rez. Władysław Pulkowski, który jako pierwszy w Wojsku 
Polskim w dniu 29 września 1963 roku przeprowadził start rakie-
ty bojowej 3R9 dla ministra obrony narodowej, członków zarządu  
i generalicji WP. 
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Fot. 2 Konkurs o Tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora 2015r. 
Początki funkcjonowania oddziału terenowego nie należały do naj-
łatwiejszych. Dopiero po upływie pewnego okresu wypracowano 
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 przedstawicieli w zawodach 
w tenisie ziemny na terenie CSAiU oraz w konkursie o tytuł Mi-
strza 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 Artyleryjskiego 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 uczestniczą 
w wielu uroczystościach patriotycznych na terenie garnizonu. 
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 anga-
żuje się w działalność oddziału. W uznaniu zasług, w dniu 15 sierp-
nia 2015r. podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Sulechowie 
otrzymał Patent Członka Honorowego Stowarzyszenia Polskich Ar-
tylerzystów. Należy również zwrócić uwagę, iż mimo swojego wieku 
(13 grudnia 2018r. będzie obchodził setną rocznicę urodzin), aktywnie 
uczestniczy w działalności oddziału. 
Sulechowski oddział cały czas dynamicznie się rozwija. Pomimo tego, 
że część członków przenosi się do innych jednostek i przechodzi do 
innych oddziałów. Aktualnie liczy on 45 członków. Warto zwrócić 
uwagę na to, iż oddział nie obejmuje tylko garnizonu Sulechów, należą 
do niego również żołnierze z jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej.  
W  z w i ą z k u  z  t a k  d u ż ą  l i c z b ą  c z ł o n k ó w  p o d -
j ę t o  d e c y z j ę  o  z w i ę k s z e n i u  z a r z ą d u  o d d z i a ł u  
i aktualne władze oddziału stanowią:

• 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.

Fot. 3 Zawody Wędkarskie o Puchar Dowódcy 5 Lubuskiego Pułku 
Artylerii czerwiec 2016r. 

Sulechowski oddział cały czas działa realizując swoje zało-
żenia. Głównym zadaniami na przyszłość jest: utrzymanie na 
tym samym lub wyższym poziomie organizacji i współudzia-
łu we wcześniej wspomnianych przedsięwzięciach na tere-
nie garnizonu. Natomiast nowe wyzwanie stanowi nawiąza-
nie współpracy z różnymi stowarzyszeniami młodzieżowymi  
o  c h a r a k t e r z e  p a r a m i l i t a r n y m  z  t e r e -
n u  g a r n i z o n u ,  d z i e l e n i e  s i ę  z  n i m i  w i e d z ą  
i doświadczeniem, a także propagowanie wśród nich postaw patriotycz-
nych.

Fot. 4 kpt. rez. Józef Kasperowicz ps. Bystry podczas wręczenia 
Patentu Członka Honorowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

sierpień 2015r.

Tekst: Marcin WALCZEWSKI

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

OD SZEFOSTWA WRiA SOW DO ODDZIAŁU 
STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW

ODDZIAŁ WROCŁAW
Zbliża się piąta rocznica powołania do życia Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów. Jest to byłoby nie było Jubileusz, który już budzi wie-
le wspomnień, skojarzeń i refleksji. Zostawiając na okolicznościowe 
spotkania możliwość rozpatrywania tego co wydarzyło się w naszej or-
ganizacji od 2012 roku, chciałbym przypomnieć parę zdarzeń jeszcze 
z czasów funkcjonowania wojsk rakietowych i artylerii w Śląskim Okrę-
gu Wojskowego. Już wtedy bowiem nie tylko dostrzegaliśmy potrzebę 

integracji środowiska artyleryjskiego, ale realizowaliśmy ją w działal-
ności służbowej oraz na niwie koleżeńsko-towarzyskiej. 
Sprawą oczywistą jest to, że Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii 
SOW główny wysiłek kładło na utrzymywanie gotowości podległych 
wojsk. Dlatego też w działalności służbowej priorytet miało zawsze 
wyszkolenie bojowe jednostek i pododdziałów. Oprócz udziału w za-
mierzeniach przełożonych, również samodzielnie organizowaliśmy 
wiele przedsięwzięć szkoleniowo-metodycznych, w czasie których do-
skonalono umiejętności osób funkcyjnych oraz sprawdzano przygoto-
wanie jednostek i pododdziałów WRiA do wykonywania zadań zgodnie 
z bojowym przeznaczeniem, Jednocześnie przekazywano kadrze wiedzę 
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oraz stwarzano możliwość zdobywania doświadczeń przydatnych przy 
wykonywaniu obowiązków na zajmowanych stanowiskach służbowych. 
Celowi temu służyły ćwiczenia taktyczne, treningi dowódczo-sztabowe, 
treningi kierowania ogniem, treningi kierowania uderzeniami rakiet, 
zajęcia instruktorsko-metodyczne, itp. Szczególne znaczenie miały 
treningi kierowania uderzeniami rakiet i ogniem artylerii, w których 
uczestniczyły jednostki centralnego i okręgowego podporzadkowania 
rozmieszczone na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz repre-
zentowane w pełnym składzie artylerie dywizji. Należy przy tym zda-
wać sobie sprawę ze skali problemu związanego z jednoczesnym kie-
rowaniem działaniami oraz kontrolą rozmieszczonych w macierzystych 
garnizonach: 3 i 18 Brygady Artylerii, 5 i 23 Brygady Artylerii Armat, 
20 i 91 pułku artylerii przeciwpancernej, 11 Polowej Technicznej Bazy 
Rakietowej oraz oddziałów i pododdziałów artylerii 2, 4 i 10 Dywizji 
Zmechanizowanej, a także 5 i 11 Dywizji Pancernej.
Warto jednak wspomnieć o tym, że organizując różnego rodzaju przed-
sięwzięcia szkoleniowe nie ograniczaliśmy się jedynie do SOW i WRiA, 
Do wspólnego szkolenia zapraszaliśmy przedstawicieli innych okrę-
gów wojskowych i rodzajów wojsk np. kompanie specjalne do udziału 
w ćwiczeniach brygad artylerii z Bolesławca i Biedruska czy podod-
działy wojsk inżynieryjnych do współdziałania z odwodami przeciw-
pancernymi z Gniezna lub Pleszewa. W naszych ćwiczeniach i trenin-
gach uczestniczyli słuchacze Akademii Obrony Narodowej oraz kadra 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. Ponadto 
sprowadzaliśmy do Szefostwa na kilkumiesięczną praktykę oficerów 
z podległych jednostek wojskowych. Dzięki temu poznawali oni specy-
fikę pracy dowództwa operacyjnego, doskonalili się w pracy sztabowej 
oraz zdobywali doświadczenie wielce przydatne w bieżącej działalności 
służbowej.
Istotne przy tym jest to, że we wszystkich tych przedsięwzięciach 
oprócz intensywnych działań, zawsze znalazł się czas na wymianę in-
formacji, poglądów i doświadczeń oraz na zwykłe koleżeńskie spotkania 
i rozmowy. Szybko bowiem dostrzegliśmy, że te „poza regulaminowe”, 
towarzyskie elementy mają kapitalne znaczenie w toku działalności 
służbowej. Stąd też działania integracyjne w większym niż do tej pory 
wymiarze zaczęły wspomagać w służbowych kontaktach. Jako doskona-
ły przykład służyć tu może chociażby spotkanie z rodziami rakietowców 
na bolesławieckich „Falklandach” w maju 1994 roku (zdjęcie obok).

Znacznie uroczyściej zaczęliśmy obchodzić imieniny, urodziny, awanse 
i pożegnania z mundurem naszych Kolegów, z większym też pietyzmem 
celebrowaliśmy spotkania świąteczne.
Kluczowe znaczenie odegrała inicjatywa kol. Zygmunta Demidowskie-
go, który będąc Szefem WRiA SOW zapoczątkował uroczyste obchody 
Dnia Artylerzysty przy okazji święta naszej patronki – św. Barbary. Stąd 
też od 1993 roku kolejne jednostki naszego rodzaju wojsk były gospoda-
rzami okręgowego święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. W imprezach 
tych uczestniczyli oficerowie Szefostwa WRiA SOW, żołnierze jedno-

stek artyleryjskich wraz z żonami oraz zaproszeni goście (na zdjęciach 
– pierwsza „Barbarka” w Głogowie w 1993 roku i Dowódca SOW gen. 
dyw. Janusz Ornatowski na balu w Bolesławcu – 1994 rok). Uroczy-
stości te stwarzały okazje do spotkań na koleżeńskim gruncie, w czasie 
których stopnie wojskowej hierarchia służbowa nie krępowały towarzy-
skich kontaktów. Dlatego też z sentymentem je wspominamy, a zwłasz-
cza bale, które kończyły barbarkowe imprezy w Głogowie, Bolesławcu, 
Biedrusku i Sulechowie. Podkreślić przy tym należy wielkie zaangażo-
wanie dowódców i całych stanów osobowych w przygotowanie imprez, 
które wykraczały poza koszary, pozwalały poznawać garnizony i ich 
okolice oraz podtrzymywać kontakty towarzyskie i nawiązywać nowe 
znajomości z przedstawicielami władz miast czy kierownictwami np. 
KGHM, kopalni i elektrowni Turów, zakładów ceramicznych w Bole-
sławcu itp.

Było więc pięknie, radośnie i ciekawie. Nadszedł jednak bolesny dla nas 
był przełom XX i XXI wieku, kiedy to najpierw musieliśmy rozformo-
wać dywizjony rakiet taktycznych, następnie inne jednostki wojsk ra-
kietowych i artylerii, a wreszcie Szefostwo WRiASOW (zdjęcie z ćwi-
czenia pożegnalnego– wrzesień 2001 rok).

Po restrukturyzacji armii na terenie byłego Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego pozostały tylko dwa garnizony artyleryjskie, tj. Sulechów i Bole-
sławiec oraz pustostany po artylerii w Biedrusku, Głogowie, Kędzierzy-
nie-Koźlu, Gnieźnie, Pleszewie, Żarach i niestety we Wrocławiu. Więk-
szości kadry pełniącej służbę w jednostkach i instytucjach naszego ro-
dzaju wojsk trudno było się pogodzić z utratą jedności artyleryjskiego 
środowiska. Nic więc dziwnego, że z coraz większym nasileniem odzy-
wały się głosy zachęcające do jednoczenia się artylerzystów i rakietow-
ców. Po „wygaszeniu” artyleryjskich garnizonów zaczęto - przeważnie 
z inicjatywy byłych dowódców jednostek - organizować spotkania żoł-
nierskie. Również we Wrocławiu, gdy w składzie dowództwa Okręgu 
zabrakło miejsca dla rakietowców i artylerzystów, oficerowie byłego 
Szefostwa postanowili podtrzymywać kontakty na stopie towarzyskiej. 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
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Od kwietnia 2002 roku spotykamy w każdym miesiącu. Jubileusze 
urodzinowe naszych Kolegów obchodzimy uroczyście w soboty, 
gdyż dzięki temu mogą do nas dołączyć oficerowie służący, pracujący 
i mieszkający poza Wrocławiem (na zdjęciu Jubileusz 85-lecia gen. A. 
Skibińskiego). W czasie tych spotkań często mówiliśmy m.in. o po-
trzebie utrzymywania artyleryjskich więzi oraz przekazywania wiedzy 
i doświadczeń kolejnym pokoleniom artyleryjskim. Z wielkim zaintere-
sowaniem przyjmowaliśmy wiadomości o kolejnych próbach stworzenia 
platformy integrującej środowisko artyleryjskie. Dlatego też na infor-
mację o utworzeniu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i jego 
terenowych Oddziałów czekaliśmy, jak wykonujący zadanie ogniowe 
artylerzysta na podanie komendy przejścia do ognia skutecznego. Nie 
bez przyczyny więc w składzie Komitetu Założycielskiego Stowarzy-
szenia znaleźli się koledzy reprezentujący były SOW: Roman Kłosiński, 
Jerzy Kociałkowski, Zbigniew Dynowski, Sławomir Owczarek, Andrzej 
Lorenc i Janusz Tucki, którzy wybrani zostali również do składów 
pierwszych organów Stowarzyszenia. Szczególne słowa uznania należą 
się kol. Jerzemu Kociałkowskiemu, który z wielkim zaangażowaniem 
kierował procesem urzeczywistnienia wizji platformy współdziałania 
wszystkich pokoleń rakietowców i artylerzystów, jaką stworzyli Pano-
wie Generałowie: Edward Pawlica i Jarosław Wierzcholski.

Z satysfakcją stwierdzamy, że wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pol-
skich Artylerzystów powstał jako jeden z pierwszych Oddziałów Tere-
nowych. W marcu 2013 roku odbyło się zebranie członków założycieli 
powołujących Oddział Stowarzyszenia, który uchwałą nr 5/2013 z dnia 
23 kwietnia 2013 r. został zarejestrowany przez Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów. Oddział utworzyli artylerzyści i ra-
kietowcy służący w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskie-
go Okręgu Wojskowego do czasu jego rozwiązania(na zdjęciu – Zebra-
nie założycielskie).Dzięki temu wrocławski Oddział SPA mógł przyjąć 
i utrwala tradycje tego Szefostwa.

Bazę rekrutacyjną stanowią byli żołnierze zawodowi służący w garnizo-
nie Wrocław oraz pięcioosobowy Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii 

funkcjonujący w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Ta-
deusza Kościuszki. Zdumiewać przy tym może dążenie do jednoczenia 
artyleryjskiego środowiska, które po latach diaspory nadal chce pod-
trzymywać więzi łączące je kiedyś w służbie. Dlatego też w naszym 
Oddziale za główny cel działania przyjmujemy integrację środowiska 
byłych i obecnych żołnierzy WRiA. Zadowolenie budzi to, że członkami 

naszego Oddziału zostali Panowie pułkownicy: Leon Załuska i Florian 
Siekierski z Pleszewa, a ostatnio chęć przyłączenia się do naszego grona 
wyraził Pan płk Tadeusz Maciaszczyk z Gliwic.
Aktualnie Oddział liczy 20 członków zwyczajnych oraz członków ho-
norowych w osobach Pana Generała Józefa Petruka, Pana Generała An-
toniego Skibińskiego i Pana Generała Sławomira Owczarka. Członkiem 
Zarządu Głównego jest kol. Jerzy Kociałkowski.
Skład Zarządu wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia od czasu jego 
powstania pozostał praktycznie niezmienny, a na statutowe funkcje 
w obecnej kadencji wybrani zostali koledzy:
•  Zygmunt Demidowski - prezes,
•  Zbigniew Dynowski - zastępca prezesa,
•  Stanisław Gajewski - sekretarz,
• Tadeusz Żmurko - skarbnik.

Komisję Rewizyjną tworzą koledzy: Piotr Żurakowski (przewodniczą-
cy) i Janusz Cieślak (sekretarz).
W oparciu o decyzję nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad współpracy resoru Obrony Narodowej z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi zawarte 
zostały porozumienia o współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistycz-
ną we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. 
Tadeusza Kościuszki. Ponadto jako Oddział Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów zarejestrowani jesteśmy w Urzędzie Miejskim Wrocław 
i funkcjonujemy jako jeden z podmiotów w Dowództwie Garnizonu 
Wrocław. To formalno-prawne umocowanie naszego Oddziału we Wro-
cławiu pozwala naszym członkom korzystać z obiektów wojskowych 
i środków transportu wojskowego oraz zapewnia udział w spotkaniach, 
imprezach i uroczystościach wojskowych.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
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Swoją działalność planujemy i organizujemy w oparciu o statut Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów oraz opracowany przez Zarząd Od-

działu „Regulamin Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” 
wykorzystując zamierzenia z planu działania SPArt na dany rok, planu 
działalności jednostek i instytucji wojskowych, z którymi podpisano 
porozumienia o współpracy oraz z planu działania Zespołu Wojsk Ra-
kietowych i Artylerii Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Realizując założone cele, umożliwiamy naszym kolegom stałe kontakty 
z jednostkami artyleryjskimi, kadrą artyleryjską i studentami Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz staramy się zapewnić wa-
runki do aktywnego wypoczynku i rekreacji na bazie jednostek i in-
stytucji wojskowych, z którymi współpracujemy. Tradycją już stały się 
obchody Święta Artylerzystów - „Barbarki”, Dnia Kobiet, wyjazdy na 
okolicznościowe uroczystości do artyleryjskich jednostek wojskowych 
w Bolesławcu i Sulechowie, a także do Głogowa i Pleszewa, spotkania 
z podchorążymi w dniu ich święta oraz w czasie sesji popularno-nauko-
wych organizowanych przez Zespół WRiA.
Swoją działalność odnotowujemy w „Planie działania wrocławskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów”, w corocznych spra-
wozdaniach z działalności Oddziału oraz utrwalamy w ustnych przeka-
zach współtwórców i świadków. Wymownym dokumentem jest tablica 
pamiątkowa o miejscu pracy Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii 
Śląskiego Okręgu Wojskowego umieszczona w siedzibie 4 Regionalnej 
Bazie Logistycznej.

płk rez. Zygmunt Demidowski
płk rez. Zbigniew Dynowski
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Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział 
Głogów

„Garnizon artyleryjski w wojskowej tradycji i lokalnej 
pamięci”

Garnizon Głogów w latach 1951 – 2001 przez okres 50 lat był 
dużym i liczącym się w Siłach Zbrojnych garnizonem artyleryj-
skim i uznawany był potocznie „Stolicą artylerii Dolnego Śląska”. 
 Stacjonowały w nim następujące jednostki:
• 1951-1956, 112 pułk artylerii ciężkiej ( od 1955 112 pułk artylerii 

armat)
• 1956 – 1957, Dowództwo 10 Dywizji Artylerii Armat, 77 bateria 

dowodzenia 10 DAA, 73 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego 
rozpoznania pomiarowego.

• 1956 – 1967, 31 Brygada Artylerii Armat.
• 1967 – 2001 % Pomorska Brygada Artylerii Armat, 5 Brygada 

Artylerii Armat, 5 Brygada Artylerii.
• 1968 1969 67 bateria meteorologiczna artylerii
• 1969 – 1079 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego.
• 1970 – 1986, 14 Podoficerska Szkoła Artylerii 

W 2001 roku w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych rozformowana 
została 5 Brygada Artylerii podporządkowana wówczas pod Dowódz-
two 2 Korpusu Powietrzno – Zmechanizowanego w Krakowie. Kadra 
zawodowa w większości młodsza wiekiem i stażem służby została 
przeniesiona do innych jednostek rozsianych po całym kraju a część 
po okresie pozostawania w rezerwie kadrowej ostatecznie znalazła się 
w rezerwie. Obiekty koszarowe i place ćwiczeń zostały przejęte przez 
jednostki wojsk inżynieryjnych SOW i Agencję Mienia Wojskowego. 
W Głogowie pozostało jednak liczne grono byłych żołnierzy zawodo-
wych wywodzących się z jednostek artyleryjskich oraz ich rodzin. Na 
terenie już „Saperskich” koszar pozostał „Pomnik Artylerzysty” oraz 
muzealne eksponaty po skansenie artyleryjskim. Tradycje historycznego 
rodowodu wraz z eksponatami Sali Tradycji przekazane zostały do 23 
Śląskiej Brygady Artylerii do Bolesławca (1 dywizjon artylerii samo-
bieżnej „Pion” 2002-2006 , a następnie 3 dywizjon artylerii rakietowej).
Już w następnym 2002 roku z inicjatywy ówczesnego Wojskowego Ko-
m e n d a n t a  U z u p e ł n i e ń 
 w Głogowie ppłk Zbigniewa Mazurka przy współpracy z Dowództwem 
Garnizonu i ze Związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych zorganizo-
wano głogowskie Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Wtedy też przy 

aprobacie byłych dowódców brygady i licznie przybyłych artylerzystów 
seniorów postanowiono kontynuować tradycję corocznych koleżeńskich 
spotkań i uroczystości z wojskowym ceremoniałem „Artyleryjskiej Bar-
barki” i koleżeńskiego „Obiadu Artyleryjskiego”. Oficjalną rangę arty-
leryjskiego święta i pamięci o 5 Brygadzie Artylerii podnosiła od same-
go początku obecność i pomoc organizacyjna władz administracyjno – 
samorządowych miasta i powiatu głogowskiego oraz oddziałów i spółek 
grupy kapitałowej KGHM „Polska Miedź” S.A, gdzie wspólna patronka 
artylerzystów i górników Święta Barbara otoczona jest szczególnym 
szacunkiem i tradycją. Opracowano i przeprowadzano specjalny „Apel 
Pamięci” poświęcony tradycjom historycznego już garnizonu i rodowo-
du artyleryjskich ciężkich „5”. Co roku też wspomina się tych kolegów, 
którzy odeszli na wieczną wartę. Po ukazaniu się oficjalnych decyzji 
MON o przejęciu historycznych tradycji przez pododdziały 23 ŚBA 
wojskową oprawę głogowskich uroczystości wraz z otrzymanym 
w 2008 roku w depozyt z Muzeum Wojska Polskiego sztandarem 5 Bry-
g a d y  A r t y l e r i i  z a p e w n i a j ą  a r t y l e r z y ś c i  z  B o l e s ł a w c a .  

Coroczne spotkania i uroczystości jako jedno z oficjalnych dorocznych 
świąt wojskowych w Garnizonie Głogów pomogły podtrzymać przez 
kolejne lata tradycję i pamięć o byłych jednostkach artyleryjskich oraz 
skonsolidować środowisko byłych żołnierzy artylerzystów, z których 
tylko nieliczna część zdecydowała się na przynależność do Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych lub Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego. Pomogło to też na utrzymanie koleżeńskich i senty-
mentalnych kontaktów z byłymi żołnierzami z naszego garnizonu 
mieszkającymi obecnie na terenie całego kraju .Baza danych teleadre-
sowych uczestników spotkań jest nadal jeszcze uzupełniana . Wytwo-
rzony w Głogowie klimat trwania artyleryjskiego garnizonu był i jest 
dzięki temu że ostatni dowódca 5 Brygady Artylerii płk rez. Andrzej 
Truszkowski i jego szef wydziału społeczno – wychowawczego ppłk 
rez. Zbigniew Mazurek stali się „strażnikami i orędownikami pamięci 
głogowskiej artyleryjskiej historii”. To właśnie z ich inicjatywy w 2011 
roku w 60 lecie utworzenia pierwszej jednostki artyleryjskiej i jednostek 
saperskich we współpracy z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej zorga-
nizowano sesję popularno – naukową „Garnizon Głogów. Historia – 
Teraźniejszość – Przyszłość”. W konferencji uczestniczyli byli i obec-
ni dowódcy jednostek wojskowych zarówno artyleryjskich i saperskich, 
władze administracyjno – samorządowe miasta i powiatu głogowskiego, 
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historyków regionalistów, przedstawiciele wyższych uczelni i głogow-
skich szkół a także liczna grupa byłych i będących w służbie żołnierz. 

W koszarach przy ul. Wojska Polskiego zorganizowano w ramach „ Dni 
Otwartych Koszar” pokazy sprzętu wojskowego w tym artyleryjskiego 
z 23 ŚBAA z Bolesławca. Trwałym śladem tego dużego przedsięwzięcia 
pozostało pokonferencyjne wydawnictwo książkowe jak temat konfe-
rencji z artykułami, referatami i komunikatami jako kolejny tom serii 
TZG „Glogovia Militaris”.
• Gdy w listopadzie 2012 roku w Toruniu powołane zostało Sto-

warzyszenie Polskich Artylerzystów w Głogowie inicjatywa ta 
zyskała duże zainteresowanie i poparcie. Po przeprowadzonej 
kampanii informacyjnej w dniu 04.04.2013 roku odbyło się pierw-
sze zebranie założycielskie z udziałem Prezesa Zarządu Głównego 
SPA płk rez. Romana Kłosińskiego, wiceprezesem ZG SPA, ko-
mendanta CSAiU w Toruniu płk Aureliusza Chyleńskiego i gen 
bryg. rez. Jarosława Wierzcholskiego byłego szefa WRiArt. Wojsk 
Lądowych, honorowego prezesa SPA. W dniu zebrania deklara-
cje członkowskie złożyło 34 osoby. Zebranie dokonało wyboru 
członków Zarządu Oddziału w składzie: prezes - płk rez. Andrzej 
Truszkowski ; wiceprezesi – ppłk rez. Zbigniew Mazurek, ppłk 
rez. Wojciech Supko; sekretarz sierż. rez. Emil Pietrzak i skarbnik 
mjr rez. Karol Goluch oraz Komisji Rewizyjnej w składzie : ppłk 
rez. Marek Donaj, mjr rez. Tadeusz Krasicki i sierż. rez. Marek 
Świątek. Zarząd Główny powołał Oddział w Głogowie 23.04,2013 
roku. Zarząd Oddziału w sprawach organizacyjnych kontynuując 
dotychczasową współpracę środowiskową na podstawie Decyzji 
187/MON z 9.06.2009 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi 
uzgodnił i podpisał porozumienia o współpracy: 

• 2.07.2013 roku z Dowódcą Garnizonu Głogów i 4 Batalionu Inży-
nieryjnego

• 10.07.2013 roku z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Gło-
gowie 

• 29.11.2013 roku z Dowódcą 23 śląskiego pułku artylerii w Bole-
sławcu.

Podpisane porozumienia zapewniają Oddziałowi stosowną pomoc 
i wsparcie w prowadzeniu planowej działalności, w zakresie wy-
korzystania pomieszczeń Klubu Batalionowego do pracy zarządu 
i miejsca odbywania zebrań, adresu do korespondencji oraz objęciem 
patronatu i udzieleniem pomocy w organizacji dorocznego Świę-
ta Artylerii „BARBARKA” i utrzymaniu szczególnego miejsca ja-
kim jest Pomnik Artylerzysty znajdujący się w kompleksie koszar. 
Od początku istnienia Oddziału prowadzona jest strona internetowa 
jako źródło przekazywania informacji o bieżącej działalności a tak-

że prowadzenia galerii fotograficznej i filmów, działu związanego 
z historią jednostek artyleryjskich z lat 1951 – 2001. Realizując sta-
tutowe zamierzenia w zakresie upowszechniania i dokumentowania 
historii w celu zbierania i archiwizowania wspomnień, opisów epizo-
dów i zdjęć z okresu służby wojskowej w jednostkach artyleryjskich 
w Głogowie w latach 1951 – 2001 Zarząd powołał Komisję Histo-
ryczną w składzie: Wiesław Maciuszczak - przewodniczący – wice-
prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, autor książek, opracowań 
i artykułów o Historii Garnizonu Głogów, redaktor serii wydawniczej 
TZG „Glogovia Militaris”, członkowie: ppłk rez. Zbigniew Mazurek,  
ppłk rez. Marek Donaj i sierż.. rez. Emil Pietrzak. Efektem pracy Komi-
sji Historycznej będzie w przyszłości opracowanie i wydanie okolicz-
nościowego wydawnictwa.

Głogowski Oddział SPA kontynuując dotychczasowe doświadczenia 
i cały dorobek komitetu organizacyjnego przejął w pełni wszelkie dzia-
łania związane z organizacją dorocznego Święta WRiArt „Artyleryj-
ska Barbarka” ustalając je jako główne przedsięwzięcie kolejnego roku 
działania wpisanego w kalendarz świąt państwowych i wojskowych 
w Garnizonie Głogów.
Realizując kolejne roczne plany działania przedstawiciele głogowskiego 
Oddziału każdorazowo uczestniczą w przedsięwzięciach organizowa-
nych przez Zarząd Główny SPA: walnych zwyczajnych i nadzwyczaj-
nych zebraniach, Majowych Spotkaniach Artyleryjskich i Centralnych 
Obchodach Święta WRiArt w Toruniu. Nasi przedstawiciele uczestniczą 
w świętach wojskowych w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu 
oraz we wszystkich uroczystościach świąt państwowych i wojskowych 
organizowanych na terenie Garnizonu Głogów. W warunkach garni-
zonowych współpracujemy na zasadach partnerstwa z organizacjami 
kombatanckimi i pro obronnymi : Związkiem Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związkiem Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego i Związkiem Inwalidów Wojennych.
Ważnym elementem statutowej działalności jest podtrzymywanie więzi 
miedzy pokoleniowej ze współpracującymi w ramach podpisanych po-
rozumień jednostkami wojskowymi w Bolesławcu i Głogowie poprzez 
zapoznanie się z aktualnie realizowanymi przez nie zadaniami szkole-
niowymi i będącym na ich wyposażeniu najnowszym sprzętem . Temu 
służyły miedzy innymi organizowane podróże wojskowo – historyczne, 
geograficzne i wizyty na poligonach i ośrodkach szkolenia:
- w 2014 roku do Bolesławca gdzie zwiedzono kompleks koszar 23 
Śląskiego Pułku Artylerii zapoznając się z Salą Tradycji Pułku, Izbą 
Pamięci 5 Brygady Artylerii w 3 dywizjonie artylerii, w której prze-
chowywany jest historyczny sztandar 5 BA, plansze z rodowodem, od-
znaczenia i kroniki oraz znajdującymi się tam pomnikami i tablicami 
pamiątkowymi. Niezwykłym uzupełnieniem pobytu w bolesławieckich 
koszarach była wizyta na zgrupowaniu poligonowym pułku w Trzebie-
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niu i Świętoszowie i obserwacja prowadzenia rozpoznania i strzelań 
artyleryjskich oraz dynamicznych pokazów działania dywizjonów i ich 
stanowisk dowodzenia oraz uczestnictwo w uroczystym apelu pułku 
z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
• w marcu 2015 roku wizyta u głogowskich saperów na ośrodku 

szkolenia poligonowego Widziszów – Odrzycko na rzece Odra 
na pokazach szkolenia i działaniach z przeprowadzenia przepraw 
przez przeszkodę wodną żołnierzy 4 batalionu inżynieryjnego 
i współdziałania saperów z pododdziałem przeciwlotniczym z 4 
pplot z Leszna.

• we wrzesniu 2014 roku we współpracy z Klubem Batalionowym 
i Stowarzyszeniem Saperów Polskich zorganizowano podróż woj-
skowo – historyczną do Lubuskiego Muzeum Wojska Polskiego 
w Drzonowie koło Zielonej Góry, gdzie zgromadzony jest jeden 
z największych w kraju plenerowych zbiorów sprzętu artyleryjskie-
go i saperskiego oraz innych rodzajów broni.

Ukoronowaniem historycznych działań było zorganizowanie we wrze-
śniu 2014 roku po raz pierwszy w Głogowie w takiej formie wspólnie 
z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej, Głogowskim Wehikułem Czasu 
i Klubem Batalionowym otwartego dla mieszkańców miasta a przede 
wszystkim dla naszych członków wydarzenia „Dni z Głogowską Arty-
lerią”. W pierwszym dniu był to wykład znanego historyka wojskowo-
ści Głogowa, przewodniczącego Komisji Historycznej naszego oddzia-
łu SPA Wiesława Maciuszczaka pt. „Śladami głogowskiej artylerii” 
omawiający na przestrzeni całej historii miasta od grodu książęcego, 
poprzez długie lata twierdzy pruskiej, wojen napoleońskich, garnizonu 
niemieckiego okresu I i II wojny światowej, powojennego garnizonu 
Wojska Polskiego do czasu rozformowania 5 Brygady Artylerii. Nie-
zwykle ciekawym uzupełnieniem dwudniowego przedsięwzięcia była 
wycieczka krajoznawcza po Głogowie i okolicach nawiązująca do treści 
wykładu i do miejsc świadczących o tym, że przez wieki nasze miasto 
stało artylerią. Przewodnikiem wycieczki był znawca głogowskich for-
tyfikacji i śladów wojskowych pozostałości mjr rez. Ireneusz Dominiak.

Promocją i popularyzacją historii artylerii było również zorganizowanie 
dla uczestników Święta Artylerii i żołnierzy głogowskiego garnizonu, 
a następnie mieszkańców miasta w Klubie Batalionowym wystawy 

zbiorów ppłk rez. Marka Donaja odznak i oznak jednostek WRiArt Woj-
ska Polskiego oraz pokaz filatelistyczny zbiorów chor rez. Stanisława 
Rogoży „Wojsko Polskie 1918 – 1945”. 
Dobrze układająca się współpraca z miejscową jednostką wojskową 
owocuje też udziałem naszych członków i ich rodzin w organizowa-
nych przez Klub Batalionowy imprezach kulturalnych oraz wyjazdach 
do większych ośrodków we Wrocławiu i Poznaniu. 
Stowarzyszenie nasze jest też otwarte na pracę i spotkania ze studenta-
mi, młodzieżą szkół ponad gimnazjalnych w ramach wykładów o tema-
tyce obronnej, spotkań i prelekcji w trakcie kolejnych edycji Dolnoślą-
skiego Festiwalu Nauki współpracując z głogowską PWSZ i szkołami 
o profilu klas mundurowych.

Istotnym elementem, który przynosi oczekiwane efekty jest organizacja 
i uczestnictwo w imprezach łączących popularyzację sportów obron-
nych z integracją środowiskową. Należy do nich organizowany w leśnej 
scenerii na Strzelnicy Sportowej w Rudnej lub Strzelnicy Myśliwskiej 
w Górze od kilku lat cykliczny „Rodzinny Piknik Strzelecki” dla 
członków i sympatyków SPA i ich rodzin. Rozgrywane zawody strze-
leckie z broni sportowej są prowadzone przy współpracy z głogowskim 
Oddziałem Ligi Obrony Kraju. Rywalizacja o Puchary i Dyplomy min. 
Prezesa ZG SPA, Dowódcy Garnizonu Głogów. Komendanta WKU, 
Dyrektora LOK i Prezesa Oddziału SPA odbywa się w kategoriach: 
mężczyzn, kobiet, młodzieżowej i rodzinnej. Bezpośrednio po zawodach 
odbywają się biesiady grillowe dające możliwość dobrej zabawy, odby-
cia przyjacielskich rozmów i snucia wspomnień. Reprezentanci naszego 
Oddziału ppłk rez. Janusz Lenartowicz, mjr rez. Jerzy Wisniewski, mjr 
rez. Tadeusz Krasicki, mjr rez. Jerzy Kuszewicz, ppłk Marek Donaj 
i chor. rez. Jerzy Szala, chor. rez. Walerian Ptaszyński uczestniczą też 
z powodzeniem zdobywając czołowe lokaty zarówno w klasyfikacji in-
dywidualnej i zespołowej w zawodach strzeleckich o wieloletniej już 
tradycji z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Niepodległości organizowa-
nych na terenie Garnizonu Głogów przez Związek Żołnierzy Wojska 
Polskiego.

Aktualnie Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Gło-
gowie zrzesza 52 członków , a po zebraniu sprawozdawczo – wy-
borczym w dniu 03.03.2017 roku działalnością kieruje Zarząd 
w składzie: prezes- płk rez. Andrzej Truszkowski, wiceprezesi – 
ppłk rez. Zbigniew Mazurek, ppłk rez. Wojciech Supko, sekretarz 
– sierż. rez. Emil Pietrzak, skarbnik st. chor sztab. rez. Jerzy Szala;  
Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – mjr rez. Tadeusz Kra-
sicki, mjr rez. Włodzimierz Chojnacki, mjr rez. Mirosław Jurkiewicz. 
Delegatami Oddziału na walne zebrania SPA są: płk rez. Jerzy Biniarz, 
ppłk rez. Marek Donaj, kpt. rez. Tomasz Malewicki, ppłk rez. Zbigniew 
Mazurek, ppłk rez. Wojciech Supko, płk rez. Andrzej Truszkowski. 
Działalność głogowskiego oddziału stowarzyszenia, a wcześniej nie sfor-
malizowanej grupy środowiskowej byłych żołnierzy artylerzystów w nie 
byłaby możliwa bez okazywanej od momentu rozformowania 5 Brygady 
Artylerii pomocy i wsparcia dowódców 23 ŚBA a następnie 23 ŚPA 
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 z Bolesławca ; płk Romana Kłosińskiego, płk Jarosława Kra-
szewskiego, płk Andrzeja Lorenca,  płk Pawła Świtalskie -
go. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie ppłk 
Piotra  Mielniczuka,  dowódców jednostek inżynieryjnych 
w Głogowie: ppłk Marka Baraniaka i ppłk Adama Kliszki. 

To że nie wymazano nas z lokalnej pamięci o wojskowych tradycjach 
artyleryjskich to tez zasługa władz miejskich i powiatowych: kolejnych 
prezydentów miasta Głogowa – Zbigniewa Rybki, Jana Zubowskiego 
i Rafaela Rokaszwicza oraz Starostów Głogowskich: Elżbiety Urbano-
wicz-Przysiężnej, AnnyBrok, Rafaela Rokaszewicza i Jarosława Dud-
kowiaka oraz licznego grama przyjaciół z Grupy Kapitałowej KGHM 
„Polska Miedź” S.A.

Tekst ppłk rez. Zbigniew Mazurek

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

 Z życia SPArt oddział Węgorzewo 
Węgorzewski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów działa 
od 7 grudnia 2015 r. W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzą: 
• ppłk Janusz SZPADZIK – prezes,
• mjr Jarosław GNAS – zastępca prezesa,
• por. Małgorzata ORŁOWSKA – sekretarz,
• por. Mieczysław HUSAR – skarbnik,
• natomiast w skład komisji rewizyjnej wchodzą:
• ppłk Andrzej KULPAN – przewodniczący,
• ppłk Mateusz KUJAWSKI – zastępca przewodniczącego,
• mjr Mariusz KOWALSKI – sekretarz.

Cechą charakterystyczną naszego oddziału terenowego jest to, że wszy-
scy jego członkowie są żołnierzami czynnymi zawodowo. Aktywnie 
bierzemy udział w spotkaniach środowiska artyleryjskiego, lecz często 
musimy łączyć działalność służbową z przedsięwzięciami wykonywa-
nymi zazwyczaj w czasie wolnym. 
Pierwszym ważnym wydarzeniem, w którym wzięło udział większość 
członków węgorzewskiego oddziału terenowego było odbywające się 
w dniach 6-16 marca br. szkolenie poligonowe na OSPWL Orzysz. Pod-
czas jego trwania wykonywano zadania ogniowe w ramach ćwiczenia 
1 dywizjonu artylerii samobieżnej (1das)ŻBIK-17 pod kierownictwem 
dowódcy dywizjonu ppłk. Janusza SZPADZIKA – obecnego prezesa 
oddziału terenowego SPArt w Węgorzewie.

 
Fot. 1Samobieżna armatohaubica wz. 1977 DANA z 1das podczas 

strzelania w dniach 09-10 marca br. na obiektach OSPWL w Orzyszu. 
Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii (11MPA), płk dypl. Jacek 
WERA, będący równocześnie członkiem naszego oddziału terenowego 

wysoko ocenił terminowość i skuteczność ognia. Natomiast 14 mar-
ca br. żołnierze 2 dywizjonu artylerii samobieżnej(2das) z Węgorzewa 
pod dowództwem ppłk. Mateusza KUJAWSKIEGO(będącego równo-
cześnie zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej węgorzewskiego 
oddziału terenowego),wykonali po raz pierwszy na poligonie w Orzyszu 
strzelania amunicją bojową ze 155 mm haubic samobieżnych KRAB. 
Strzelania odbyły się w ramach dalszej części badań eksploatacyjno-
-wojskowych dywizjonowego modułu ogniowego REGINA. 

 
Fot. 2 Strzelanie 14 marca br. z AHS KRAB na OSPWL Orzysz.

Kolejnym niezwykle ważnym i prestiżowym wydarzeniem na poligonie 
w Orzyszu, w którym współuczestniczyli oraz wszechstronnie zabezpie-
czali pod względem logistycznym i pod względem ochrony węgorzew-
scy artylerzyści było powitanie Batalionowej Grupy Bojowej NATO 
składającej się z żołnierzu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Rumunii i Polski. W uroczystości udział wziął prezydent RP Andrzej 
DUDA, Minister Obrony Narodowej Antonii MACIEREWICZ, na-
czelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Curtis 
SCAPARROTTI oraz grono zaproszonych osobistości.
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Fot. 3 Prezydent RP Andrzej DUDA wraz z Dowódcą Generalnym 

Rodzajów SZ gen. dyw. Jarosławem MIKĄpodczas przywitania 
Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Orzyszu.

Niezwykle obfitującym w przedsięwzięcia ważne dla węgorzewskich 
artylerzystów miesiącem był maj bieżącego roku. Podczas zgrupowania 
poligonowego jednostek i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii 
(WRiA) na bazie OS CSAiU w Toruniu zrealizowano szereg zamie-
rzeń szkoleniowych w większości przygotowujących pododdziały puł-
ku do udziału we wrześniowym ćwiczeniu DRAGON-17.Już 17 maja, 
w pierwszy dzień szkolenia poligonowego w Toruniu, wśród ćwiczą-
cych pododdziałów pułku przebywał Dowódca Generalny Rodzajów SZ 
gen. dyw. Jarosław MIKA wraz z Szefem Zarządu Wojsk Rakietowych 
i Artylerii gen. bryg. Sławomirem OWCZARKIEM. Kierownik zajęć 
- dowódca pułku płk dypl. Jacek WERA, na bazie 2das dowodzonego 
przez ppłk. KUJAWSKIEGO zaprezentował możliwe sposoby wyko-
rzystania walorów i możliwości najnowszego sprzętu artyleryjskiego 
wchodzącego w skład dywizjonowego modułu ogniowego REGINA. 
Dodatkowo zaprezentowano realizację zadań bojowych poprzez nowo-
czesny Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ 
.Zajęcia były też okazją do dyskusji w zakresie nowych kierunków roz-
woju i techniki działania pododdziału artylerii na polu walki.

Fot.4 Dowódca 11 Pułku Artylerii płk dypl. Jacek WERA wraz 
z dowódcą 2das ppłk. KUJAWSKIM zapoznali Dowódcę Generalnego 

gen. dyw. Jarosława MIKĘ z działaniem dywizjonowego modułu 
ogniowego (dmo) REGINA uczestniczącego w Treningu Kierowania 
Ogniem ze strzelaniem amunicją bojową realizowanym w ramach 

badań eksploatacyjno – wdrożeniowych 155 mm haubic samobieżnych 
KRAB.

W czasie trwania zgrupowania na terenie OS CSAiU Toruń w dniach 
20-21 maja br. Miały miejsce centralne zawody użyteczno-bojowe dla 
pododdziałów dowodzenia, rozpoznania i topograficznych oraz rachmi-
strzy Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA), na których aż 3 drużyny 
i rachmistrz z 11MPA odniosły sukcesy. Pierwsze miejsce wśród dru-
żyn rozpoznawczych zajęła drużyna z 3 dywizjonu artylerii rakietowej 

(3dar) a na drugiej pozycji uplasowała się drużyna 2das. Z drużyn to-
pograficznych najlepsza okazała się drużyna z węgorzewskiego 2das. 
Wśród rachmistrzy II miejsce zajął st. szer. Karol SĘKTAS również 
z 2das. 

 
Fot.5 Dowódca 2das – ppłk Mateusz Kujawski otrzymał osobiste 

gratulacje od Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii 
Inspektoratu Wojsk Lądowych – gen. bryg. Sławomira OWCZARKA. 
Szef Zarządu WRiA wskazał 2das jako pododdział wyróżniający się 

w ramach zawodów.
Elementem kończącym szkolenie poligonowe żołnierzy 11MPA na OS 
CSAiU Toruń był Trening Kierowania Ogniem ze strzelaniem amunicją 
bojową pk. PUMA-17 przeprowadzony przez dowódcę pułku, płk. dypl. 
Jacka WERĘ. Zadania w zakresie strzelania i kierowania ogniem zostały 
przeprowadzone na bazie 1 i 2 dywizjonu artylerii samobieżnej oraz 
dywizjonu dowodzenia i sztabu pułku. Działania ogniowe potwierdziły 
kunszt węgorzewskich artylerzystów.

Fot.6 Dowódca 11MPApłk. dypl. Jacek WERA wręcza rozkaz bojowy 
dowódcom ćwiczących pododdziałów podczas TKO ze strzelaniem 

amunicją bojową pk. PUMA-17.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, w którym w dniach 12-24 czerwca br. 
wzięli udział artylerzyści z 11MPA, w tym wielu członków węgorzew-
skiego oddziału SPArt były ćwiczenia sojusznicze państw NATO pk. 
SABER STRIKE 17. Ćwiczenia te są drugim, co do wielkości przed-
sięwzięciem realizowanym w tym roku w Polsce zaraz po wrześniowym 
DRAGONIE17, w którym obok polskich żołnierzy biorą udział oddziały 
z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Kanady, Litwy i innych państw 
Paktu Północnoatlantyckiego. Węgorzewscy artylerzyści uczestniczyli 
ww. przedsięwzięciu nie tylko na terenie OSPWL Orzysz, gdzie były 
wykorzystywane 152 mm armatohaubice samobieżne DANA z 1das, 
lecz także w amerykańskiej bazie na terenie Niemiec w Grafenwöher 
gdzie działała grupa operacyjna pod dowództwem ppłk. Arkadiusza 
ROŻNOWSKIEGO oraz w Szczecinie.
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Fot.7 Pododdziały wojsk NATO na OSPWL Orzysz biorące udział 
w SABER STRIKE-17.

Integralną częścią SABER STRIKE 17 były międzynarodowe manewry 
Iron Wolf na Litwie. Celem ćwiczenia komponentu wydzielonego z 11 
pułku artylerii(1das, batalion logistyczny), 15 Giżyckiej Brygady Zme-
chanizowanej, oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO było wykona-
nie marszu wydzielonych elementów z OSPWL Orzysz na terytorium 
Republiki Litewskiej oraz i wsparcia sił sojuszniczych na Litwie.

Fot.8 Forsowanie przeszkody wodnej przez 1 das w ramach IRON 
WOLF.

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego było dla węgorzewskich arty-
lerzystów nie tylko czasem refleksji i podsumowań. W ramach tego 
przedsięwzięcia, żołnierze mogli praktycznie sprawdzić możliwości 
operacyjnego przerzutu sił i środków do wskazanego rejonu działań, 
gdyż uczestnicząc w pokazach statycznych i dynamicznych prezento-
wali równocześnie podczas obchodów w Warszawie, Elblągu i w Su-
wałkach ponad 40 jednostek sprzętowych. Na Alejach Ujazdowskich 
w Warszawie oprócz pocztu sztandarowego z węgorzewskiego pułku, 
zaprezentowano pod dowództwem kpt. Kamila POMIANA (członka 
węgorzewskiego SPA) w pokazie statycznym oraz w defiladzie sprzętu: 
155 mm haubice samobieżne KRAB z Wozami Dowódczo-Sztabowy-
mi, 152 mm armatohaubice samobieżne DANA ze Zautomatyzowanymi 
Wozami Dowodzenia oraz Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Arty-
leryjskiego LIWIEC, zaś w Elblągu zaprezentowane zostały ponadto 
wyrzutnie rakietowe WR-40 LANGUSTA z 3dar oraz wyrzutnie prze-
ciwpancernych pocisków kierowanych MALUTKA z 14 Suwalskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.
Lecz nie tylko poprzez demonstracje możliwości sprzętu wojskowe-
go użytkowanego w polskiej armii działają węgorzewscy artylerzyści. 
Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego trwały finały Manewrów 
Artystycznych WP, podczas których 11MPA reprezentował zespół ta-
neczny „Trzy Czwarte” zdobywając tytuł laureata I stopnia oraz zespół 
rockowy „San Quentin” też zdobywając tytuł laureata, ale II stopnia. 

 
Fot.9 Węgorzewscy artylerzyści w Warszawie podczas defilady z okazji 

Centralnych Obchodów Święta Wojska Polskiego.
Warto podkreślić, iż basista „San Quentin”, st. chor. Mariusz PREDEN-
KIEWICZ jest również członkiem węgorzewskiego oddziału terenowe-
go SPA i wraz z kolegami z zespołu stale podnosi swoje kwalifikacje 
i umiejętności na coraz wyższy poziom. W lipcu tego roku, do zbioru 
wielu innych wyróżnień i nagród członkowie tego zespołu dołączyli 
tytuł laureata Konkursu Wojskowych Zespołów Rockowych odbywają-
cego się podczas festiwalu Naturalne Mazury Music &More.

 
Fot.10 Zespół rockowy „San Quentin” z 11mpa w Węgorzewie 
w składzie: (od lewej: st. chor. Mariusz PREDENKIEWICZ, st. 

chor. szt. rez. Jacek BAKOŚ, st. szer. Mariusz FRYDRYCH) podczas 
wręczenia nagród Ministra Obrony Narodowej dla uczestników 

Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego.

Fot. 11”San Quentin” na scenie podczas święta 11 Mazurskiego Pułku 
Artylerii.

Zespół „San Quentin” zagrał swój najnowszy przebój pt. „Artyleria Bóg 
Wojny” 31sierpnia br. podczas obchodów Święta 11 Mazurskiego Puł-
ku Artylerii, lecz nie on był atrakcją tego dnia. Głównym elementem 
uroczystości było przekazanie przez Wiceministra Obrony Narodowej 
Bartosza KOWNACKIEGO dowódcy dywizjonowego modułu ognio-
wego ppłk. KUJAWSKIEGO insygniów z Flagą Państwową RP i pro-
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porczykiem 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, które zostały umieszczenie 
na 155 mm haubicy samobieżnej KRAB. Symbolicznym przypieczęto-
waniem przekazania modułu ogniowego „REGINA” w struktury Pułku 
było oddanie salutu armatniego na cześć pułku. W swoim wystąpieniu 
Wiceminister Kownacki podkreślił historyczny moment pozyskania 
przez węgorzewski pułk najnowocześniejszego sprzętu, który daje nowe 
możliwości dla współczesnej artylerii Sił Zbrojnych RP.
Niespodziewanie przyszedł wrzesień i największe wyzwanie nie tylko 
dla węgorzewskiej jednostki wojskowej, ale i dla całych Sił Zbrojnych 
RP – międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-17. 
W ramach przygotowania do tego największego w 2017 r. przedsię-
wzięcia szkoleniowego, w pierwszych dniach po przybyciu do Torunia, 
żołnierze z 3darpod dowództwem mjr. Roberta SZUMSKIEGO poddani 
zostali sprawdzeniu ich zgrania i współdziałania zgodnie z wojennym 
przeznaczeniem podczas Treningu Kierowania Ogniem pk. ŻBIK-17 
w dniu 14 września i w dniu 18 września podczas ćwiczenia taktyczno-
-specjalnego pk. GEPARD-17.

Fot.12 Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz KOWNACKI wręcza 
dowódcy 2das ppłk. KUJAWSKIEMU insygnię z Flagą Państwową RP 

i proporczykiem 11 pułku artylerii.

Fot.13 Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA z 3dar 11MPA 
podczas TKO ŻBIK-17.

W dniu 20 września 2017 roku, oficjalnie rozpoczęto ćwiczenie taktycz-
ne z wojskami DRAGON-2017– największy sprawdzian sojuszniczej 
współpracy od czasu decyzji zakomunikowanych w trakcie Szczytu 
NATO w Warszawie. Zaplanowane z wielkim rozmachem ćwiczenie 
miało na celu zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk 
zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz doskonalenie ich współdzia-
łania z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i organami administra-
cji publicznej w ramach połączonej operacji obronnej prowadzonej na 
części terytorium państwa. W ćwiczeniu uczestniczyło około 17 tysięcy 
żołnierzy i około 3,5 tysiąca sprzętu bojowego z Polski oraz państw 
sojuszniczych z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Niemiec, Słowacji, 

Wielkiej Brytanii, Włoch i USA oraz partnerskich z Gruzji i Ukrainy. 
Wśród nich ponad 500 żołnierzy i ponad 130 jednostek sprzętowych 
z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, które ćwiczyły na trzech kierunkach: 
na poligonach w Toruniu, Drawsku i Orzyszu oraz poza poligonami 
podczas przemieszczania dywizjonu z pokonywaniem przeszkody wod-
nej przez rzekę Narew w okolicy Nowogrodu. Główna część ćwiczenia 
odbędzie się w terminie od 25 do 28 września 2017 r. Oprócz wspomi-
nanych poligonów inne jednostki działały na obiektach poligonowych 
w Nowej Dębie, Żaganiu, Świętoszowie i Ustce, a także na poligonach 
morskich.
Ćwiczenie DRAGON-2017 stało się też okazją do zacieśnienia współ-
pracy z US Army. Podczas szkolenia poligonowego na obiektach 
OS CSAiUToruń1das pod dowództwem ppłk. SZPADZIKA miał spo-
sobność doskonalić praktyczną wymianę doświadczeń w ramach współ-
działania z pododdziałem artylerii Stanów Zjednoczonych (1-7 bn FA). 
Po przeprowadzeniu kilku spotkań roboczych ustalono szczegóły do-
tyczące wymiany informacji i w dniach 25-27 września br. wykonano 
szereg zadań ogniowych z użyciem amunicji bojowej, w których naprze-
miennie amerykanie wskazywali cele i obsługiwali strzelanie poprzez 
wcinanie wybuchów polskich artylerzystów i odwrotnie. Na zakończe-
nie wykonano wspólną salwę do jednego celu. Węgorzewski dywizjon 
wyposażony w 152 mm armatohaubice samobieżne DANA nie odstępo-
wał skutecznością ognia amerykańskiemu batalionowi wyposażonemu 
w 155 mm haubice PALADIN. Artylerzystom z Węgorzewa wymiana 
doświadczeń i doskonalenie ognia artylerii jest kluczowe w kontaktach 
z amerykańskimi sojusznikami. Bariera językowa po każdym kontakcie 
coraz bardziej zanika, dzięki czemu współpraca staje się coraz bardziej 
owocna, a artyleria bardziej skuteczna.

Fot.14 Prezes OT Spa Węgorzewo ppłk SZPADZIK podczas ustaleń 
roboczych dotyczących wspólnych strzelań amunicją bojową.

Wnioskiem płynącym z tego sprawdzianu bojowego współdziałania 
polskich i amerykańskich wojsk jest fakt, że pomimo różnic w wypo-
sażeniu i strukturze pododdziałów artyleryjskich na poszczególnych 
szczeblach, zasadnicze procedury dotyczące działania w warunkach 
bojowych są zbliżone, co pozwala na bezproblemowe planowanie 
wspólnych przedsięwzięć w zakresie wsparcia ogniowego pododdzia-
łów ogólnowojskowych.

Tekst:
kpt. Rafał ŁUGIEWICZ, 

por. Mieczysław HUSAR 
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Działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  
Oddział Bolesławiec

Bolesławiecki Oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów swoją 
działalność rozpoczął w dniu 5 kwietnia 2013 roku. Zebranie założy-
cielskie było jednym z punktów święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii. 
Na zaproszenie dowódcy pułku w inauguracji działalności stowarzy-
szenia zrzeszającego środowiska artylerzystów i rakietowców bolesła-
wieckiego garnizonu 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 
Świtalski. Oddział został zarejestrowany przez Zarząd Główny w Toru-
niu z dniem 23.04.2013. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów stało 
się nowym podmiotem działającym w środowisku byłych i obecnie słu-
żących artylerzystów i rakietowców w Bolesławcu. 

Fot. 1 Spotkanie założycielskie bolesławieckiego oddziału 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

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” i posiada najbogatsze 
tradycje rakietowe w Wojsku Polskim. To tu w latach 1962-1998 sta-
cjonowały trzy jednostki rakietowe: 18 Brygady Rakiet Operacyjno 
-Taktycznych , 18 pułk rakiet i 66 pułk artylerii przeciwlotniczej.Każda 
z nich miała inne zadania, inną historię ale wspólnie tworzyły tradycje 
rakietowe Garnizonu Bolesławiec.
Ponad półwieczny okres funkcjonowania garnizonu rakietowo- artyle-
ryjskiegowytworzył znaczne grono doświadczonej kadry, która wniosła 
duży wkład w rozwój taktyki WRiArt., a dziś znaczna jej część aktyw-
nie działa w różnych sferach życia społecznego, w tym w Stowarzysze-
niu Polskich Artylerzystów.

Fot. 2 Spotkanie noworoczne bolesławieckiego oddziału 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadań statutowych od integracji 
byłych i obecnych żołnierzy WRiArt. oraz sympatyków artylerii i woj-
ska. Jedną z przyjętych form stały się otwarte zebrania stowarzyszenia, 
w których uczestniczą zaproszeni goście oraz członkowie innych organi-
zacji zrzeszających byłych artylerzystów i rakietowców. W tej konwen-
cji odbywają się Spotkania Noworoczne organizowane każdorazowo 
w styczniu, w trakcie których jest okazja do podsumowań, podziękowań 
i życzeń. 
Oprócz spraw bieżących i informacji o działalności SPArt., w formie 
referatów i prezentacji przedstawiane są materiały dotyczące istotnych 
zmian na szczeblu Sił Zbrojnych RP oraz wniosków z udziału wojsk 
w misjach, np.:
• Nowy System Dowodzenia SZ RP (2013);
• Wnioski i doświadczenia wynikające z udziału żołnierzy 23pa 

w misjach  
w Afganistanie jako Grupy Wparcia Ogniowego oraz Zespół Szko-
lenia 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 sprzę-
tu bojowego wchodzącego na wyposażenie 23pa i jednostek WRiA. 
(29.01.2015). 

Fot. 3 Pokazy nowego sprzętu artyleryjskiego i rozpoznania w 23pa 
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 trzydziestu członków).

Fot. 4 Spotkania artyleryjskich pokoleń i uhonorowanie jubilatów
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Osobnym, istotnym rozdziałem integracji całego środowiska rakietowców  
i artylerzystów są spotkania organizowane przez Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia w Toruniu w których każdorazowo uczestniczy znaczna liczba 
członków SPArt. Bolesławiec np. w Spotkaniu Majowym 2017 uczest-
niczyło 18 członków. . Uczestnicy zawsze są pod wrażeniem bogatego 
i różnorodnego programu jak i doskonałej organizacji.
Kolejną, 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.

Fot. 5 Udział członków SPA w obchodach świąt państwowych 
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.

Fot. 6 Udział członków SPArt w obchodach świąt wojskowych 
Majową tradycją stały się zebrania poświęcone pamięci istnienia jedno-
stek rakietowych (18BROT i 18pr) w garnizonie Bolesławiec, w trak-
cie których przypominane są osiągnięcia jednostek jak i indywidualne 
sukcesy żołnierzy. Spotkania kończą się złożeniem wiązanek kwiatów 
i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową.
 W tym roku w związku z 55 rocznicą powstania 18 Brygady Rakiet 
Operacyjno-Taktycznych spotkanie miało bardziej uroczysty charakter 
i odbyło się na placu apelowym, gdzie przed rozwiniętym szykiem puł-
ku zostały przypomniane rakietowe tradycje Garnizonu Bolesławiec, 
a przy tablicy upamiętniającej 18BROT i 18 pr. delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów i zapaliły znicze. Duga część- integracyjna- odbyła się 
w formie pikniku poza rejonem jednostki.
Dolny Śląsk i sam Bolesławiec jest świadkiem wielu interesujących wy-
darzeń historycznych i batalii wojennych.
Korzystając z bogactwa regionu SPArt. wspólnie z kierowniczą kadrą 23 
Pułku Artylerii w dniach 6-7 września 2016 uczestniczyło w podróży hi-
storyczno- geograficznej szlakiem II Armii Wojska Polskiego. W trakcie 
tej podróży uczestnicy mogli zapoznać się z „Planem Operacji Łużyc-

kiej” przedstawionym przez członka SPArt. mjr Mirosława Friedek oraz 
porównać swoją wiedzę wojskowo-historyczną z terenem i warunkami 
prowadzenia operacji.

Fot. 7 Majowe spotkania artylerzystów 
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. Po zapozna-
niu się z historią delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy tablicy 
pamiątkowej.

Fot. 8. Udział członków SPArt w podróżach historyczno-
geograficznych 

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”.

Fot. 9 Udział członków SPArt  w podróżach historyczno - 
geograficznych 

Przyjęte porozumienie ze Stowarzyszeniem „Commando” dało moż-
liwość pełniejszej realizacji celów statutowych poprzez popularyzację 
sportów pro obronnych wśród młodzieży.W latach 2015 - 2016 wspólnie 
ze Stowarzyszeniem 62KS zostały zorganizowane zawody użyteczno-
-bojowe klas o profilu wojskowym, w których wzięło udział ponad 200 
uczniów.
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W 2015 roku z okazji Dnia Niepodległości odbyły się zawody strze-
leckie o puchar Dowódcy 23pa. W turnieju uczestniczyło około 100 
uczniów klas o profilu wojskowym. SPArt. oprócz wysiłku organiza-
cyjnego, ufundowało puchary dla zwycięzców.

Fot. 10 Zawody sportowo-obronne uczniów klas mundurowych 
Oddział SPArt. Bolesławiec aktywnie uczestniczy w realizacji kolejne-
go celu statutowego jakim jest prowadzeniu działalności informacyjnej 
oraz badaniach nad historią i rozwojem artylerii polskiej. Przykładem 
może być cykl artykułów nt. „Historia garnizonu Bolesławiec”, w któ-
rym na łamach „Artylerzysty” systematycznie prezentowane są tradycje 
i osiągnięcia jednostek artyleryjskich. 

Fot. 11 Zawody strzeleckie oddziału SPA i  uczniów klas mundurowych 
Z okazji Święta Artylerii w 2014 roku została zaprezentowana wystawa 
fotograficzna 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 fotografii wspomnieniowej - zachować od zapomnienia.” 
Cennym wydawnictwem jest książka autobiograficzna 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.
Ze względu na bogate tradycje rakietowe garnizonu Bolesławiec i jed-
nocześnie brak jednolitego opracowania najnowszej historii wojsk rakie-
towych, nasz odział przygotował w formie prezentacji „Rys historyczny 
wojsk rakietowych i artylerii w latach 1961- 2005” . Zebrany materiał 
został przedstawiony przez prezesa oddziału płk rez. Henryka Harkot 
w czasie seminarium organizowanego przez Zarząd Główny w Toruniu 
w ramach obchodów Święta WRiArt 2. 12. 2016r. i spotkał się z dużym 
zainteresowaniem szczególnie rakietowej części audytorium. Jedno-

cześnie zabrany materiał stał się kanwą artykułu przygotowanego do 
wydania na łamach „Artylerzysty”.
Podsumowanie czteroletniej działalności SPArt. Oddziału Bolesławiec 
zostało dokonane 23 marca 2017r. w przeddzień obchodów Święta 23 
Śląskiego Pułku Artylerii w trakcie zebrania sprawozdawczo – wybor-
czego. W zebraniu uczestniczyli członkowie oddziału SPA, na czele 
z dowódcą 23 pułku artylerii płk Pawłem Świtalskim oraz płk Jerzy 
Kociałkowski, reprezentujący Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i spra-
wozdana komisji rewizyjnej, odbyło się głosowanie i wybór zarządu 
oddziału. 

Fot. 12 Spotkanie sprawozdawcze bolesławieckiego oddziału SPArt 
W wyniku wyborów ustanowiono zarząd oddziału i komisje rewizyjną 
w składzie: 
Prezes Oddziału – płk rez. Henryk Harkot 
I wiceprezes – płk Paweł Świtalski
II wiceprezes - płk rez. Jan Biały 
Sekretarz – kpt. Remigiusz Kwieciński
Skarbnik – mjr Mirosław Friedek
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – ppłk Piotr Kobyłecki
Zastępca – mjr rej. Zdzisław Hamera
Sekretarz - Piotr Gwardecki 

Fot. 13 Pokaz sprzętu 588 batalionu inżynieryjnego USA 
stacjonującego w 23pa 

Na zakończenie zebrania członkowie bolesławieckiego oddziału Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów zapoznali się ze sprzętem amerykań-
skim i specjalistycznym wyposażeniem 588 batalionu inżynieryjnego 
stacjonującego w Bolesławcu. 
W październiku planowana jest podróż wojskowo - historyczna w trak-
cie zapoznamy się z historią 11Dywizji Kawalerii Pancernej, zwiedzimy 
pałac w Żaganiu oraz poznamy tajemnice niemieckiej fabryki amunicji 
w Krzystkowicach.
Dotychczasowa, ponad czteroletnia działalność bolesławieckiego od-
działu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów skutecznie wpłynęła na 
integrację środowiska artylerzystów i rakietowców garnizonów Bole-
sławiec i Zgorzelec, zarówno pełniących zawodową służbę wojsko-
wą jak i byłych żołnierzy orazutrzymanie międzypokoleniowej więzi. 

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
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Zebrane doświadczenia i wnioski przyczynią się do poszerzenia pale-
ty form realizacji celów statutowych orazdalszej aktywności w przy-
szłych działaniach realizowanych przez bolesławiecki oddział SPA.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w swojej dotychczasowej działalności 
wielokrotniemogliśmy liczyć na wsparcie Dowódcy 23 Pułku Artyle-
rii oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, za co w imieniu 

wszystkich członków bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia wyra-
żam serdeczne podziękowanie.

Tekst
płk rez. Henryk Harkot

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

W dniach od 17 do 19 maja 2017 roku odbyło się piąte majowe spotka-
nie artyleryjskie. Zostało przygotowane przez Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Polskich Artylerzystów. W spotkaniu udział wzięli członkowie 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z Torunia, przedstawiciele Od-
działów Terenowych oraz zaproszeni goście.

Jednym z głównych punktów spotkania był IV Konkurs Artyleryjski 
Seniora przeprowadzony na toruńskim poligonie w dniu 18 maja 2017 
roku.W dotychczasowej historii majowych spotkań zorganizowano 
i przeprowadzono trzy konkursy artyleryjskie. W dniu 21.11.2014 roku 
w I Konkursie Artyleryjskim Seniora mistrzem został Kolega Ryszard 
Jóźwiak, natomiast wicemistrzem - Kolega Henryk Buryta. W dniu 
24.11.2015 roku w II Konkursie Artyleryjskim Seniora mistrzem został 
Kolega Stanisław Gontarski, I Wicemistrzem – Kolega Jan Szymański, 
zaś II Wicemistrzem - Kolega Henryk Buryta.W dniu 28.11.2016 roku 
w III Konkursie Artyleryjskim Seniora mistrzem został Kolega Henryk 
Buryta, I Wicemistrzem – Kolega Leon Woszczyna, zaś II Wicemi-
strzem - Kolega Jan Szymański.
IV Konkurs Artyleryjski Seniora przygotował zespół pod kierownic-
twem Kolegi Ryszarda Jóźwiaka. Strzelanie zabezpieczali artylerzyści 
z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa. Punkt obserwacyjny 
znajdował się na południowych stokach wzgórza Czarnieckiego, na-
tomiast pluton 85 mm armat dywizyjnych D-44 zajmował stanowisko 
ogniowe na zachód od wzgórza Wiesława.
W finale konkursu wystąpili:
• płk rez. Jan Biały z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
• płk rez. Zygmunt Demidowski z Oddziału Terenowego Wrocław, 
• ppłk rez. Jerzy Strzelecki z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
• mjr rez. Stanisław Kamiński z Oddziału Terenowego Sulechów,
• mjr rez. Roman Salach ze Stowarzyszenia Toruń.

Kolega Ryszard Jóźwiak zorientował strzelających w terenie oraz przed-
stawił sytuację taktyczną. Finaliści mieli za zadanie zniszczenie celu 
pojedynczego – wyrzutni PPK, znajdującej się na północnych stokach 
wzgórza Wiatraczna. Dzięki dokładnej orientacji topograficznej i tak-
tycznej strzelający precyzyjnie zlokalizowali cel. Do wykonania za-
dania uczestnicy konkursu otrzymali: mapę poligonu w skali 1:25000 
na podkładce, tabele strzelnicze do 85 mm armaty, lornetkę, przyrząd 

do określania odległości i kierunki PA-1 oraz ołówek do prowadzenia 
notatki strzelającego.
Jako pierwszy do wykonania zadania przystąpił Kolega Roman Salach. 
Po określeniu danych topograficznych i wprowadzeniu niezbędnych 
poprawek przekazał nastawy na stanowisko ogniowe. Po obramowaniu 
celu strzelający przeszedł do wykonania ognia skutecznego. W wyni-
ku kolejnej serii ognia skutecznego cel został zniszczony. Po Koledze 
Salachu zadanie wykonywali i wykonali pozostali finaliści konkursu. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą wiedzą teoretyczną z zakresu 
teorii strzelania oraz doskonałymi umiejętnościami w praktycznym wy-
konywaniu zadań artyleryjskich. Pomimo upływu iat finaliści spraw-
nie posługiwali się przydzielonymi przyrządami, wykazali się wyso-
ką znajomością zasad kierowania ogniem artylerii. Czas i dokładność 
wykonania zadań ogniowych stały na wysokim poziomie u wszystkich 
uczestników konkursu.

Omówienie i podsumowanie konkursu odbyło się tego samego dnia wie-
czorem w Forcie IV-tym. 
Tytuł Mistrza Ognia Seniora na 2017 rok zdobył:
• mjr rez. Roman Salach z Torunia.

Tytuł I Wicemistrza Ognia Seniora zdobył:
• płk rez. Zygmunt Demidowski z Wrocławia.

Tytuł II Wicemistrza Ognia Seniora zdobył:
• mjr rez. Stanisław Kamiński z Sulechowa.

Artylerzysta-Senior generał brygady w stanie spoczynku Antoni Skibiń-
ski pogratulował zwycięzcom oraz wręczył pamiątkowe puchary. Pre-
zes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Kolega 
Roman Kłosiński na zakończenie uroczystości serdecznie podziękował 
Szefowi Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii generałowi brygady 
Sławomirowi Owczarkowi oraz dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Arty-
lerii płk Jackowi Werze za pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Tekst
mjr rez. Roman Salach

KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORA
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Kolejna edycja programu „Razem w NATO”, realizowanego wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów oraz Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, zakończyła się ogromnym sukcesem.
Bezpośrednimi odbiorcami programu było kilka tysięcy osób z regionu 
kujawsko-pomorskiego oraz trzynastu innych województw. Program 
„Razem w NATO” był skierowany głównie dla młodzieży z klas mun-
durowych, studentów, żołnierzy i oficerów służących w jednostkach 
wojskowych w naszym regionie. Ta grupa uczestników została posze-
rzona także o dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną, 
kombatantów, weteranów międzynarodowych misji wojskowych. 
Program „Razem w NATO” przyczynia się do pogłębiania wiedzy 
o bezpieczeństwie i obronności oraz wzrostu prestiżu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzież z klas mundurowych oraz studenci 
zapoznali się ze sprzętem wojskowym m.in.: armatohaubicą samobież-
ną „AHS Krab”, samobieżną armatohaubicą „Dana”, polową wyrzutnią 
niekierowanych pocisków rakietowych „WR-40 Langusta”, samobieżną 
haubicą „2S1 Goździk”, polową wyrzutnią rakietową „BM-21” wie-
loprowadnicową wyrzutnią rakietową „RM-70”, sprzętem inżynieryj-
nym, sprzętem rozpoznania oraz sprzętem topograficznym. Ponadto na 
toruńskim poligonie młodzież i studenci mogli uczestniczyć w szko-
leniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, korzystania z urzą-
dzeń łączności, badania zanieczyszczeń wody i gleby oraz zajęciach 
z samoobrony. 
Ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa regionu jest pro-
gram szkoleń obronnych dla przedstawicieli jednostek samorządu tery-
torialnego oraz organizacji społecznych. Uczestnicy tych szkoleń mogli 
zapoznać się na toruńskim poligonie artyleryjskim z zadaniami bojowy-
mi wykonywanymi przez różne rodzaje sił zbrojnych. Obejmowały one 
także pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym dronów, wyko-
rzystywanych do prowadzenia rozpoznania w sytuacjach kryzysowych.
W ramach programu „Razem w NATO”, we współpracy Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Szkoły Mię-
dzynarodowej w Bydgoszczy oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO w Bydgoszczy został zorganizowany Wojewódzki Konkurs Wie-
dzy o NATO i konkurs języka angielskiego. Uczestnicy musieli wykazać 
się dużą wiedzą na temat Paktu Północnoatlantyckiego oraz doskonałą 
znajomościom języka angielskiego. Uroczyste rozdanie nagród i dyplo-
mów odbyło się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Byd-
goszczy. Laureatom nagrody wręczyli Zastępca Dowódcy/Szef Sztabu 
gen. bryg. Ladislav Jung oraz Sekretarz Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Marek Smoczyk.
Ważną grupą osób uczestniczących we wspólnych działaniach byli Sy-
biracy z Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy, Brodnicy, Włocławka i Cheł-
mży oraz członkowie ich rodzin. Działania te ukierunkowane były na 
pielęgnowanie pamięci o ludziach wielkiej odwagi i miłości ojczyzny; 
tych, którym udało się wrócić z nieludzkiej ziemi i tych, którzy z niej 
nie wrócili.

Istotnym elementem programu był zorganizowany na toruńskiej Bar-
barce, „Bieg Zesłańca”. Młodzież mogła się zmierzyć m.in.: w biegu na 
orientację, zakładaniu odzieży ochronnej, rozpalaniu ogniska bez użycia 
zapałek oraz cięcie drzewa na czas. Odpowiadała też na pytania z histo-
rii związanej z toruńskimi miejscami pamięci. W tegorocznym „Biegu 
Zesłańca” najlepiej poradziła sobie drużyna z Zespołu Szkół we Wroniu 
w powiecie wąbrzeskim. Po zawodach uczestniczy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Kujaw i Pomorza zesłanych 
na Syberię. 

Kolejnym z przedsięwzięć w ramach programu była konferencja pn. 
„Odkrywcy historii – syberyjskie zsyłki”. Młodzież ze szkół im. Ze-
słańców Sybiru mogła wysłuchać wystąpień: pana Macieja Dokurno 
ze szkockiego regionu Fife, pana Michała Antonowicza z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, pani Anny Hejczyk i pana Mariusza Solarza z Cen-
trum Dokumentacji Zsyłek i Przesiedleń z Krakowa. W drugiej części 
konferencji młodzież uczestniczyła w żywej lekcji historii słuchając 
wspomnień Sybiraków. 
By oddać hołd Sybirakom i podkreślić ich ważną rolę w historii Polski, 
została przygotowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego wystawa pn. „Sybiracy wczoraj i dziś” – złożona 
ze wspomnień i fotogramów. Na otwarciu wystawy gościli pani Ludmiła 
Osińska, pan Stanisław Dubiel i pani Danuta Kołodziejska – Sybiracy, 
którzy zainspirowali organizatorów do jej stworzenia. 
Ważnym ogniwem działań na rzecz bezpieczeństwa w regionie jest 
udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia 
Polskich Artylerzystów w pracach zespołu ekspertów. Zespół ten zaj-
muje się m.in. wykorzystaniem dronów w sektorze pozamilitarnym, or-
ganizacją szkoleń, w tym e-learningowych, opracowaniem elementów 
programu „Geoportal-2”, rozwiązywaniem problemów powstających 
w sytuacjach kryzysowych.

Mariusz Mierczyński
Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

PROGRAM „RAZEM W NATO”, KONTYNUACJA DZIAŁAŃ
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MATERIAŁY CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

WB Electronics - 
twórca systemów 

dowodzenia 
i kierowania ogniem artylerii Wojsk Lądowych SZ RP

W ostatnich latach firma WB Electronics S.A., spółka wiodąca WB 
Group, była postrzegana przede wszystkim przez pryzmat swoich prac 
związanych z bezzałogowymi powietrznymi systemami rozpoznaw-
czymi i uderzeniowymi, a przecież początki aktywności największej 
polskiej prywatnej firmy przemysłu obronnego związane były z opra-
cowaniem i doskonaleniem zautomatyzowanych systemów kierowania 
ogniem artylerii. 

 

To właśnie ta sfera działalności przyniosła firmie pierwsze sukcesy i do 
dziś jest jedną z generujących największe obroty. A bez firm Grupy WB 
trudno byłoby mówić o sukcesie takich sztandarowych produktów na-
szej zbrojeniówki jak: dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm samobież-
nych haubic Regina, kompanijny moduł ogniowy 120 mm moździerzy 
samobieżnych Rak, czy polowy system rakietowy WR-40 Langusta.

 
Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ to dziś 

narzędzie powszechnie używane w Wojskach Rakietowych i Artylerii
SZ RP. Różne jego odmiany wykorzystywane są przez działa: 122 mm 

2S1 Goździk, 152 mm wz. 77 DANA, 155 mm Krab, 120 mm
moździerze Rak i polowe wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta.

W fazie rozwoju są kolejne lufowe i rakietowe systemy artyleryjskie 
- Kryl i Homar, w których rozwiązania firm Grupy WB także znajdą 
należne im miejsce.

Na początku był Topaz
Stwierdzenie, że Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem 
(ZZKO) TOPAZ stał się katalizatorem rozwoju wszystkich programów 
artyleryjskich prowadzonych w Polsce na przestrzeni ostatnich dwudzie-
stu lat nie jest bynajmniej stwierdzeniem na wyrost. Przykład Topaza 
dobitnie pokazuje, że Polacy potrafią opracować własne rozwiązania 
i technologie obronne na podobnym poziomie jak Amerykanie, Francu-
zi, Brytyjczycy czy Rosjanie, których często stawia nam się za wzorce 
przy realizacji programów modernizacyjnych wojska.
Pierwsze prace badawczo-rozwojowe związane z automatyzacją dowo-
dzenia i kierowania ogniem rozpoczęto w Polsce jeszcze w połowie lat 
80., wykorzystując m.in. rozwiązania informatyczne jakie dostępne były 
w objętych zachodnim embargiem, państwach Układu Warszawskiego. 
Prototyp takiego systemu, nazwanego Opal, skierowano nawet do prób, 
ale u schyłku dekady przerwano je z powodu braku środków. 

Powrócono do nich w latach 90. gdy, w związku z aspiracjami Polski 
do przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozpoczęto prace 
nad systemami dowodzenia wojskami i kierowania ogniem różnych 
szczebli. Wśród nich miał znaleźć się także system w znaczący sposób 
zwiększający świadomość sytuacyjną artylerzystów, a przede wszystkim 
pozwalający skrócić czas wykonania zadania ogniowego oraz porazić 
cel dokładniej i przy użyciu mniejszej liczby pocisków poprzez automa-
tyzację procesu niezbędnych obliczeń i realizację procesu rozpoznania.
Ówczesny Departament Rozwoju i Wdrożeń MON podpisał w 1994 r. 
umowę na opracowanie takiego systemu, który otrzymał kryptonim TO-
PAZ, z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. W WITU mia-
ło powstać oprogramowanie systemu, a zaprojektować i wyprodukować 
terminale komputerowe, opracować podsystem łączności i zainstalować 
całość w działach i pojazdach dowodzenia miał jego partner zewnętrz-
ny. Tym partnerem została prywatna firma, która w 1997 r. przekształ-
ciła się w spółkę WB Electronics. Ostatecznie w firmie tej powstały 
nie tylko terminale dowódców dywizjonu i baterii, doręczne terminale 
obserwatorów i dowódców dział, ale także system łączności FONET, 
i najważniejsza część systemu – oprogramowanie. System przeszedł 
pomyślnie próby, a koszt opracowania jego prototypu wyniósł ok. 5 
mln PLN, wobec 400 mln USD, jakie Amerykanie wydali na podobny 
system AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System), nad 
którym prace trwały zresztą znacznie dłużej. 

 

Po Topazie do Goździków i Dan, wielkim wyzwaniem dla WB 
Electronics było opracowanie systemu

kierowania ogniem do dywizjonowego modułu ogniowego Regina 155 
mm haubic samobieżnych Krab

 

W oprogramowaniu TOPAZ w wersji dla Raka wprowadzono 
funkcjonalności związane nie tylko z realizacją zadań ogniowych, ale 

także - zgodnie ze standardami NATO – zwiększające świadomość 
sytuacyjną w środowisku taktycznym.
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Przykładowe zobrazowanie z terminala ZZKO TOPAZ z nałożonym 

obrazem przekazanym przez bezzałogowy aparat rozpoznawczy 
FlyEye, także będący produktem Grupy WB 

 

Wnętrze prototypu artyleryjskiego wozu rozpoznawczego AWR z 
widocznym terminalem Topaza. FlyEye, także będący produktem 

Grupy WB. 
W 1998 r. WB Electronics stała się głównym wykonawcą etapu wdroże-
nia projektu TOPAZ, w czasie realizacji którego powstała nie tylko ko-
lejna wersja oprogramowania, ale także zmiana podsystemu łączności, 
na oparty na nowoczesnych cyfrowych radiostacjach UKF RRC9500 
z gdyńskiego Radmoru, który niedawno uruchomił ich produkcję na 
licencji francuskiego Thalesa. W 2000 r. system pomyślnie przeszedł 
badania kwalifikacyjne, a w 2001 r. został wprowadzony do uzbrojenia 
Wojska Polskiego rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP. W lipcu 
2002 r. firma WB Electronics podpisała z MON umowę na moderniza-
cję 10 dywizjonów 122 mm haubic samobieżnych 2S1 Goździk poprzez 
instalację zestawów Topaza. W kolejnych latach, m.in. w 2007 i 2011 
roku, podpisane zostały umowy dotyczące zrealizowania podobnych 
prac w przypadku 5 dywizjonów 152 mm haubicoarmat samobieżnych 
wz. 77 DANA. Do dziś system Topaz i urządzenia będące wynikiem jego 
rozwoju zainstalowano na około 500 pojazdach i środkach ogniowych 
Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.
ZZKO TOPAZ to zestaw urządzeń i oprogramowanie, które umożliwia 
wsparcie realizacji zadań stawianych przed pododdziałami artylerii lą-
dowej:
• rozpoznania (wskazania celu),
• podjęcia decyzji o wykonaniu zadania ogniowego,
• wykonania obliczeń balistycznych,
• oceny skutków ognia i wprowadzenia niezbędnych poprawek do 

nastaw środków ogniowych,
• wymiany danych pomiędzy elementami ZZKO (stanowiska robo-

cze funkcyjnych, środki ogniowe, wozy dowodzenia, środki rozpo-
znania, komunikacja ze szczeblem nadrzędnym),

• zaplanowanie wsparcia logistycznego i misji (m.in. stan zapasów 
amunicji, planowanie przemarszów),

• ocena sytuacji taktycznej.
Chociaż wprowadzenie Topaza było rewolucją dla Wojsk Rakietowych 
i Artylerii Wojsk Lądowych, to miał on także wiele uproszczeń, wy-
nikających z ówczesnego poziomu techniki, ale także wymagań za-
mawiającego, dysponującego ograniczonymi środkami na wdrożenie 
systemu do wojsk. Wyrazem tego był m.in. bardzo skromny zestaw 
współpracujących z systemem środków rozpoznania, a funkcjonalność 
systemu ograniczał brak nowoczesnych środków nawigacji lądowej za-
montowanych na środkach ogniowych (w ramach prób system nawigacji 
inercyjnej otrzymało tylko jedno działo DANA), co utrudniało proces 
topodowiązania i obliczania nastaw dla poszczególnych dział. Faktycz-
nie uniemożliwiało to także wykonywanie autonomicznych zadań przez 
poszczególne działa.

 

Wyposażenie 120 mm moździerza samobieżnego M120K
Rak stanowi oczywiście terminal Topaza (na zdjęciu

stanowisko dowódcy)…
 

…ale udział firm Grupy WB w tym projekcie był znacznie większy. 
Firma Arex zaprojektowała i dostarczyła system sterowania układem 

automatycznego ładowania i magazynem amunicji, system sterowania 
wieżą moździerza oraz celownik do prowadzenia ognia na wprost. 

W procesie doskonalenia Topaza firma WB Electronics wprowadzała 
zmiany w jego oprogramowaniu i sprzęcie ‒ m.in. wprowadzono nowe 
terminale osób funkcyjnych. Zrealizowano także proces integracji z no-
woczesnymi środkami rozpoznania i wskazywania celów: bezzałogo-
wym systemem powietrznym z aparatem klasy mini FlyEye, a także 
radiolokacyjnym zestawem rozpoznania artyleryjskiego Liwiec. Oba te 
systemy weszły w ostatnich latach do użycia w Siłach Zbrojnych RP.
Idee stojące u podstaw opracowania Topaza wykorzystano także do 
opracowania systemu kierowania ogniem moździerzy holowanych ka-
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libru 98 i 120 mm SKO-M, ale ‒ pomimo pomyślnych badań i strzelań 
pokazowych ‒ nie doczekał się on zamówienia przez MON.
TOPAZ, wraz z 152 mm haubicoarmatami wz. 77 DANA, przeszedł 
także chrzest bojowy w Afganistanie. W latach 2009-2013 wspierały 
one kolejne zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach sił 
NATO ISAF w Afganistanie.. Także w Afganistanie TOPAZ miał okazję 
współpracować w warunkach bojowych z radarem artyleryjskim Liwiec, 
pokazując wysoką efektywność takiej kombinacji szczególnie przy pro-
wadzeniu ognia kontrartyleryjskiego. 
WB Electronics jest także twórcą trenażera ZZKO TOPAZ, które-
go pierwszy egzemplarz został zainstalowany w toruńskim Cen-
trum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Krab, Langusta i Rak
Sukces Topaza skłonił wojsko i Hutę Stalowa Wola S.A., prowadzącą 
od drugiej połowy lat 90. program 155 mm armatohaubicy samobieżnej 
Krab do zaproszenia WB Electronics do współpracy w tym projekcie, 
tak w zakresie wyposażenia samego działa, jak i wozów dowodzenia 
wchodzących w skład dywizjonowego modułu ogniowego Regina. 
Z czasem udział WB Electronics i firm wchodzących obecnie w skład 
WB Group rósł i objął także systemy łączności wewnętrznej (FONET) 
i zewnętrznej (radiostacje Radmoru) oraz wyposażenie informatyczne 
wozów amunicyjnych i warsztatowych.
Po „reaktywacji” programu Krab / Regina w 2008 r. WB Electronics 
wzięło także udział w polonizacji komponentów elektronicznych sys-
temu wieżowego armatohaubicy i integracji systemów pojazdu. WB 
Electronics zintegrowało m.in. systemy łączności i dostarczyło ich 
komponenty. Zintegrowało także: system ostrzegania o opromieniowa-
niu SSP-1 Obra-3, czujnik pomiaru temperatury lufy, radar pomiaru 
prędkości początkowej i bezwładnościowy system nawigacji lądowej 
TALIN 5000. Firma opracowała także i wdrożyła do produkcji spoloni-
zowane odmiany komputera sterowania wieżą i komputera kierowania 
ogniem oraz systemów rejestracji danych, wzięła udział także w pracach 
nad polską wersją systemu sterowania i zasilania urządzeń elektrycz-
nych (m.in. wzmacniacze mocy napędów obrotu wieży i podniesienia 
armaty, system zasilania wieży). Oczywiście, każde działo wyposażo-
ne zostało w nowego typu terminale systemu dowodzenia i kierowania 
ogniem. System TOPAZ dla dywizjonowego modułu ogniowego Regina 
jest rozwiązaniem kompleksowym, dopasowanym do, tworzonej rów-
nolegle, struktury pododdziału, pozbawionym licznych kompromisów, 
na które trzeba było pójść tworząc system do modernizacji istniejącego 
sprzętu. Przykładowo każde działo dysponuje własnym systemem na-
wigacji i komputerem balistycznym i w razie potrzeby może wykony-
wać zadania ogniowe zupełnie autonomicznie, co w znaczny sposób 
zwiększa przeżywalność środka ogniowego na polu walki. W skład 
systemu dowodzenia i kierowania ogniem na poszczególnych szcze-
blach struktury pododdziału (dowództwa batalionu, dowództw baterii 
i dowództw plutonów ogniowych) występują wozy dowódczo-sztabowe 
WDSz i wozy dowodzenia WD, które dysponują ujednoliconym wypo-
sażeniem i oprogramowaniem. Wykorzystują one nośniki gąsienicowe 
LPG, dzięki czemu mają charakterystyki trakcyjne takie same jak działa. 
Kompletne wyposażenie specjalistyczne tych pojazdów, z systemami 
komunikacji i transmisji danych włącznie, zostało zaprojektowane przez 
WB Electronics i zintegrowane przez firmę. Także większość elementów 
tego wyposażenia zostało dostarczonych przez spółki Grupy WB. 
WB Electronics dostarczyło także terminale ze specjalistycznym opro-
gramowaniem do wozów amunicyjnych WA oraz wozów remontu 
uzbrojenia i elektroniki WRUiE, które wchodzą w skład modułu Regina. 
Dziś Grupa WB jest kluczowym partnerem Huty Stalowa Wola S.A., 
realizującej zawartą 14 grudnia 2016 r. umowę o wartości ponad 4,6 mld 
PLN na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina, 
w ramach której dostarczonych ma być Wojsku Polskiemu: 96 dział, 12 

WDSz, 32 WD, 24 WA i 4 WRUiE, czyli 168 pojazdów gąsienicowych 
i kołowych, a w każdym z nich zamontowane będą systemy i urządzenia 
z Grupa WB.
Spółka WB Electronics, we współpracy z Hutą Stalowa Wola S.A. i jej 
partnerami, brała także udział w modernizacji do standardu WR-40 Lan-
gusta polowych wyrzutni rakietowych systemu BM-21 Grad. W ramach 
tych prac, zrealizowanych w latach 2007-2011, modernizacji poddano 
75 wyrzutni. W zakresie urządzeń dowodzenia i kierowania ogniem, ich 
modernizacja miała charakter połowiczny. Co prawda każda wyrzutnia 
otrzymała bezwładnościowy system nawigacji lądowej TALIN 5000 
i odbiornik systemu GPS, nowoczesne środki łączności zewnętrznej 
i wewnętrznej, a także terminal systemu kierowania ogniem z opro-
gramowaniem TOPAZ, ale SZ RP nie zamówiły systemu kierowania 
ogniem dla całej struktury dywizjonu (dywizjon, bateria). A zatem nie 
ma mowy o koordynacji i automatyzacji planowania zadań ogniowych, 
a także wymiany informacji z systemami rozpoznania, a także nadrzęd-
nym szczeblem dowodzenia. Wdrożenie takiego systemu znajduje się 
w planach, ale żadne konkretne działania w tym kierunku nie zostały 
dotąd podjęte. Tak więc modernizacja Langust w zakresie systemu kie-
rowania ogniem doprowadziła, jak dotąd, do zdolności wykonywania 
samodzielnych działań i planowania wykonania zadania ogniowego na 
poziomie pojedynczej wyrzutni.
Logicznym krokiem zaangażowania WB Electronics do programu Krab 
/ Regina, było włączenie tej firmy przez Hutę Stalowa Wola także do 
programu kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy sa-
mobieżnych Rak. W tym projekcie udział firm WB Group jest nawet 
szerszy, niż w przypadku 155 mm haubic. Tutaj spółki Grupy WB od-
powiadają bowiem nie tylko za systemy łączności oraz dowodzenia 
i kierowania ogniem, ale także za wiele innych zespołów automatyki. 
Spółce Arex, należącej do Grupy WB, powierzono w tym przedsięwzię-
ciu m.in. zaprojektowanie i dostarczenie systemu sterowania układem 
automatycznego ładowania, opracowanie magazynu amunicji, systemu 
sterowania wieżą moździerza oraz celownika do prowadzenia ognia 
na wprost. Z kolei WB Electronics odpowiada za integrację systemów 
moździerza, dostarczenie oraz instalację systemów dowodzenia i kiero-
wania ogniem, a także systemów łączności przewodowej i bezprzewo-
dowej (wspólnie z Radmorem).
Także w strukturze kompanijnego modułu ogniowego, obok moździerzy, 
występują wozy artyleryjskie wozy dowodzenia AWD (w odmianach 
dla: dowódcy kompanii wsparcia, zastępcy dowódcy kompanii wsparcia 
i dowódców plutonu ogniowego). Wykorzystują one takie same podwo-
zia jak nośniki moździerzy M120K, a więc kołowy transporter opance-
rzony Rosomak. Podobnie jak w przypadku WDSz i WD Krab / Regi-
na, ich specjalistyczne wyposażenie zostało opracowane, zintegrowane 
i w większości dostarczone przez WB Electronics i pozostałe spółki 
Grypy WB . Nowością jest możliwość działania wozów dowodzenia 
także w sieciach łączności szerokopasmowej (obecnie przewodowej, 
w przyszłości także radiowej i radioliniowej), a ich wyposażenie zostało 
wzbogacone o odpowiednie routery i switche. Także oprogramowanie 
systemu dowodzenia i kierowania ogniem do Raka opiera się na ZZKO 
TOPAZ, aczkolwiek rozszerzono je o nowe funkcje, postulowane przez 
wojsko w trakcie badań kwalifikacyjnych. W wersji oprogramowania 
do Raka zaimplementowano rozwiązania charakterystyczne dla syste-
mów dowodzenia pododdziałem ogólnowojskowym, a więc planowania 
działalności bojowej, obiegu dokumentów, wprowadzenie i wymiana in-
formacji o sytuacji taktycznej, zobrazowanie za pomocą standardowej 
symboliki znaków taktycznych NATO czy praca na wszystkich typach 
map cyfrowych wykorzystywanych obecnie w Wojsku Polskim.
Także w przypadku wozów amunicyjnych do Raka ‒ AWA i warszta-
towych ‒ AWRU, zastosowane wyposażenie pochodzące z WB Group 
jest podobne jak w przypadku WA i WRUiE do Kraba / Reginy. WB 
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Electronics odpowiada w przypadku Raka także za wyposażenie specja-
listyczne artyleryjskiego wozu rozpoznawczego AWR którego docelowa 
postać dopiero powstaje, z racji zmiany decyzji co do wykorzystywane-
go podwozia. AWR będzie bazował także na podwoziu KTO Rosomak, 
jak samobieżne moździerze i wozy dowodzenia.
W kwietniu 2016 r. MON zamówiło elementy ośmiu kompanijnych 
modułów ogniowych ‒ 64 moździerze i 32 wozy dowodzenia, za 
kwotę niemal 1 miliarda PLN. Ich dostawy będą realizowane w la-
tach 2017-2019, a sprzęt pierwszego modułu jest już eksploato-
wany przez wojsko (patrz WiT 7/2017). 

Interoperacyjność, eksport i przyszłość
ZZKO TOPAZ jest dziś znany nie tylko w Wojsku Polskim. WB Elec-
tronics ma już bowiem sukces eksportowy związany z modernizacją 
sprzętu artyleryjskiego nieujawnionego kontrahenta zagranicznego, 
w którym system dowodzenia i kierowania ogniem został zamontowany 
na środku ogniowym i wozach dowodzenia. Polska firma intensywnie 
promuje swój system na zagranicznych rynkach i uczestniczy z nim 
w kilku międzynarodowych postępowaniach, nie jest zatem wykluczo-
ne, że wkrótce liczba zagranicznych użytkowników Topaza się poszerzy. 
Na razie konstruktorzy z WB Electronics prowadzą prace, by system był 
w pełni interoperacyjny, jeśli chodzi o standardy NATO-wskie, a także 
różnorodne protokoły wymiany informacji. Poza, wzmiankowanymi już, 
mapami cyfrowymi w różnych standardach, w systemie TOPAZ zaim-
plementowano także funkcje: obliczania zużycia amunicji wg STANAG 

4537 „NATO Indirect Fire Appreciation Kernel” i określania nastaw 
do strzelania wg STANAG 4355 „The Modified Point-Mass Trajectory 
Model”, możliwe jest także wprowadzenie do systemu tabel strzelni-
czych, obok używanych niegdyś w Układzie Warszawskim, odpowiada-
jących STANAG 4119 „Standard Firing Tables Format”, a także odbioru 
znormalizowanych komunikatów meteorologicznych (np. zgodnych ze 
STANAG 4061 i STANAG 4082).
Od 2013 r. TOPAZ jest także testowany podczas ćwiczeń NATO CWIX 
(Coalition Warrior Ineteroperability eXploration, eXperimentation, eXa-
mination, eXercise), demonstrując m.in. zdolność do współdziałania 
z innymi systemami przy wykorzystaniu protokołów wymiany infor-
macji: MIP DEM 3.0, 3.1; ADatP-3 - Baseline 11C/F; NFFI/FFI (IP1, 
IP2, SIP3); NVG 1.4, 1.5, 2.0; DIS/HLA i JCHAT.
Także w Polsce trwają już, albo są przygotowywane, kolejne projekty, 
w których odmiany Topaza i sprzęt z Grupy WB z pewnością znajdą 
zastosowanie. Jest to projekt 155 mm samobieżnej haubicy na podwo-
ziu kołowym Kryl i przeznaczony do niej system dowodzenia oraz kie-
rowania ogniem, a także strategiczny program wieloprowadnicowych 
wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu Homar, który ma odbudować zdol-
ności Wojsk Rakietowych i Artylerii w zakresie systemów rakietowych 
o zasięgu taktyczno-operacyjnym.

płk rez. dr Jan Przanowski
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