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Zarys historii 67 baterii meteorologicznej artylerii1
67 bateria meteorologiczna artylerii powstała w 1964 r. w Bolesławcu jako
samodzielny oddział podporządkowany dowództwu ŚOW, którego zadaniem było
zabezpieczenie działań bojowych jednostek wojsk rakietowych i artylerii z zakresu
meteorologii i radiolokacji. Bateria posiadała swój numer identyfikacyjny JW 4355.
Przygotowując zmiany restrukturyzacyjne, decyzją dowódcy ŚOW 22.10.1968 r., 67
baterię przeniesiono do Głogowa, gdzie jeszcze przez okres kilku miesięcy, do kwietnia
1969 r., realizowała swoje zadania w dotychczasowej strukturze organizacyjnej:
-

Dowódca baterii –

-

kpt. Władysław Stolecki

-

Zastępca ds. politycznych –

-

kpt. Jan Broniszewski

-

1 pluton meteorologiczny (drużyna meteorologiczna, drużyna stacji radiolokacyjnej) dowódca plutonu - por. Czesław Kargol

-

2 pluton meteorologiczny - dowódca - ppor. Leon Krzęcio.
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 024/org z dnia

27.03.1969 r. na bazie 67 baterii meteorologicznej artylerii sformowana została nowa
jednostka wojskowa - 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego.

Zarys historii 29 dywizjonu rozpoznania artyleryjskiego
1969-19792
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 024/Org z dn.
27.03.1969 r. został sformowany w Głogowie 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego,
podległy pod względem organizacyjnym dowódcy ŚOW. Zadaniem dywizjonu było
zdobywanie

i

opracowywanie

danych

o

nieprzyjacielu,

terenie

i

warunkach

meteorologicznych dla szefostwa artylerii okręgu i innych jednostek wojsk rakietowych
oraz artylerii w zależności od podporządkowania w czasie ćwiczeń i strzelań
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artyleryjskich. Nowo sformowana jednostka otrzymała numer identyfikacyjny JW 3166.
Bazą organizacji dywizjonu była przeniesiona kilka miesięcy wcześniej z Bolesławca 67
bateria meteorologiczna artylerii, która tym samym zakończyła swoją samodzielność.
Kadrę zawodową, żołnierzy służby zasadniczej i specjalistyczny sprzęt wojskowy
wydzieliły jednostki artylerii okręgu i uzupełnili absolwenci szkół wojskowych. Dywizjon
po kilku miesiącach organizowania pobierania i poznawania sprzętu, szkolenia i zgrywania
pododdziałów osiągnął gotowość bojową i w dniu 13.12.1969 r. z rąk Szefa Wojsk
Rakietowych i Artylerii ŚOW otrzymał sztandar. Dowództwo i sztab, dyżurka oficera
dyżurnego, rejon zakwaterowania baterii, sale szkolenia i magazyny pododdziałowe
mieściły się w budynku koszarowym między 6 ppont a 5 PBAA. Park techniczny, służba
PKT, garaże, magazyny i baza mobilizacyjna zlokalizowane były na obiekcie Brzostów
przy ul. Świerczewskiego (obecnie Sikorskiego).
29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego przez dziesięcioletni okres istnienia jako
samodzielna jednostka posiadał następującą strukturę organizacyjną:
Dowództwo dywizjonu:
dowódcy:
1969-1976 - ppłk Rajmund Krasowski
1976-1979 - ppłk Tadeusz Butyński
1979 - ppłk Michał Krasowski
szef sztabu:
mjr Władysław Stolecki,
mjr Kazimierz Pytkowski
zastępca ds. politycznych:
mjr Jan Broniszewski,
ppłk Czesław Chromiak,
mjr Wiesław Mróz
kwatermistrz:
mjr Bronisław Cichoń
zastępca ds. technicznych:
mjr Jerzy Tądel.
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Sztab dywizjonu
szef łączności, oficer operacyjny, oficerowie rozpoznawczy.
Sekcja polityczna - instruktorzy
Służby techniczne - szef służby uzbrojenia, szef służby samochodowej, technicy
Kwatermistrzostwo - szef służby żywnościowej, szef służby mundurowej, szef mps.
Bateria topograficzna –
dowódcy:
por. Jerzy Biniarz,
kpt. Kazimierz Szwej,
por. Jan Słowik.
Bateria radiotechniczna –
dowódcy: por. Jan Turski, kpt. Adam Kęstowicz.
Bateria rozpoznania dźwiękowego –
dowódcy: kpt. Michał Szafrański, por. Jan Różycki, kpt. Andrzej Śmiałkowski.
Bateria meteorologiczna –
dowódcy: por. Czesław Kargol, kpt. Leon Krzęcio, kpt. Jan Jagielski.
Pluton łączności
Pluton gospodarczy
Lekarz i drużyna sanitarna

Szkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne poszczególne baterie prowadziły na
placach ćwiczeń i obiektach garnizonowych zgodnie z ich podziałem dla istniejących
w Głogowie w tym czasie jednostek artylerii i wojsk inżynieryjnych. Udogodnieniem było
wykorzystywanie tych obiektów i placów ćwiczeń, które do tej pory były przygotowane
dla pododdziałów 5 PBAA o podobnej specyfice zadań i programach szkolenia.
29 dra ze względu na specyfikę zadań i wojenne przeznaczenie oraz bezpośrednią
podległość pod dowództwo ŚOW uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach
szkoleniowych i ćwiczeniach z wojskami, w których uczestniczyło Szefostwo WRiArt
SOW. Realizowane zadania były zróżnicowane w zależności od specyfiki i etapów
ćwiczeń. Polegały one na realizowaniu zadań rozpoznania artyleryjskiego w ugrupowaniu
ćwiczącej armii (okręgu), a także na wykonywaniu zadań kontrolnych ćwiczących
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oddziałów wojsk rakietowych i artylerii, wykonujących strzelania amunicją bojową
i uderzenia rakiet. Wykonanie tak dużej ilości zadań w wielu miejscach i czasie na rzecz
Dowództwa ŚOW i innych jednostek artylerii wymagało od kadry i żołnierzy dużej
mobilności, zaangażowania i częstego przebywania na poligonach w Toruniu, Wędrzynie,
Przejęsławiu, Kliczkowie, Żaganiu i Orzyszu.
Po dziesięcioletnim funkcjonowaniu jako samodzielna jednostka zarządzeniem Szefa
Sztabu Generalnego WP nr 026/Org z dnia 18.01.1979 r.
29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego przestaje być samodzielnym oddziałem
i wchodzi w skład 5 PBAA. Jednakże na wypadek „W” dywizjon ten, po mobilizacyjnym
rozwinięciu, stawał się ponownie samodzielnym oddziałem podległym dowódcy (armii)
ŚOW. W 1985 r., po utworzeniu 23 Brygady Artylerii Armat, dywizjon zostaje włączony
w jej struktury i przeniesiony do Zgorzelca.
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