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SPRAWOZDANIE 

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

 Oddział w Głogowie z działalności w 2016 roku. 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 Minął niespełna czwarty rok działalności naszego oddziału. Ponieważ kadencja 

organów naszego stowarzyszenia zgodnie ze statutem trwa cztery lata obowiązkiem naszym 

jest dokonać wyboru władz naszego oddziału. Na poprzednim walnym zebraniu 20 lutego 2016 

roku podsumowaliśmy realizację przedsięwzięć roku poprzedniego i przyjęliśmy program 

w obszarze organizacyjnym i finansowym na 2016rok, który dziś podlega sprawozdaniu. 

Jesteśmy już po pierwszym walnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu naszego 

stowarzyszenia, wyborach nowych władz zarządu, komisji i pozostałych instytucji centralnych. 

Także nasz oddział zyskał doświadczenie w zakresie planowania, procedur i realizacji 

przedsięwzięć. Otrzymaliśmy też pewne odpowiedzi na pytania w zakresie zapotrzebowania 

w naszego środowiska na przedsięwzięcia organizacyjne, ocenialiśmy frekwencję i zderzaliśmy 

się z koniecznością odwoływania zaplanowanych zamierzeń pomimo tego że koordynowaliśmy 

je z zamierzeniami innych stowarzyszeń i klubu batalionowego. Opanowaliśmy procedury 

współdziałania w garnizonie dla realizacji naszych celów statutowych, choć w naszej ocenie 

obszar naszego działania jest stosunkowo wąski w porównaniu do tego który zawiera statut 

stowarzyszenia. 

 Podobnie jak rok wcześniej braliśmy udział w zamierzeniach Zarządu Głównego.   

 Jako członkowie oddziału uczestniczyliśmy w dwóch kompleksach przedsięwzięć tj. w 4-

tym majowym spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz w pierwszym Walnym 

Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Nie było nas, bo trudno to było pogodzić 

z naszym świętowaniem, na centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii 

w Toruniu w dniu 2 grudnia, tym niemniej kilka słów o ich przebiegu poniżej. Celowo postaram 

się dość precyzyjnie przedstawić zakres tych zamierzeń aby przedstawić ofertę ZG zarówno 

pod względem jej formy i treści.  W naszej ocenie ale także delegatów Walnego Zgromadzenia 

oferta ZG jest na miarę możliwości atrakcyjna, ogólnie dostępna i nisko kosztowa.   

 Artylerzyści z różnych stron Polski przybyli do Torunia na 4-te majowe spotkanie 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Bogaty program pobytu w dniach 4 – 6 maja 

obejmował sprawy organizacyjne, doskonalenie wiedzy artyleryjskiej i geodezyjnej, zapoznanie 

się możliwościami wojsk inżynieryjnych oraz lotnictwa wojsk lądowych. Nadrzędnym celem 

spotkania była integracja środowiska artyleryjskiego oraz przybliżenie historii regionu i Torunia. 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęło Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 

na którym poza sprawami organizacyjnymi Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk 

Lądowych płk dypl .Sławomir Owczarek przedstawił aktualne problemy artylerii Wojska 

Polskiego. Zebranie zakończył wykład płk dr hab. Zdzisława Polcikiewicza n.t. „Wyzwania 

transformacyjne bezpieczeństwa militarnego Polski”. W dalszej części pierwszego dnia 

uczestnicy spotkania zapoznali się z wykorzystaniem systemu „Topaz” podczas wykonywania 

zadań ogniowych oraz metodyką prowadzenia ćwiczenia taktycznego zaprezentowanego przez 
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5 lubuski pułk artylerii na toruńskim poligonie oraz zadaniami 6 Samodzielnego Oddziału 

Geograficznego. Dzień ten zakończyło integracyjne spotkanie SPArt. gdzie uhonorowano 

jubilatów na czele z gen. bryg .Antonim Skibińskim, który ukończył 4-go maja 88 lat. 

 W drugim dniu uczestnicy spotkania wspólnie z kierowniczą kadrą samorządową 

województwa Kujawsko - Pomorskiego poznawali możliwości 2 pułku inżynieryjnego 

w działaniach kryzysowych zapoznając się również z bogatą prezentacją sprzętu inżynieryjnego. 

 Bardzo ciekawą prezentacje przedstawili lotnicy 56 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych 

uwzględniając również problematykę współdziałania z artylerią i wojskami rakietowymi oraz 

wykorzystanie najnowszych modeli śmigłowców. Dzień drugi i całe spotkanie zakończyło 

zwiedzanie Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni”. Oddział nasz reprezentowali: 

A. Truszkowski, M. Donaj, Z. Mazurek, W. Supko. M. Jurkiewicz, M. Dmochowski, J. Szmołda i 

T. Krasicki.  

 

 W dniu 15 października Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz 

przedstawiciele Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia zebrali się na pierwszym Walnym 

Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Celem było podsumowanie pierwszej 

kadencji działalności Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na kolejną kadencję. 

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Honorowi, zaproszeni goście i ustępujący Zarząd Główny. 

Zebranie odbyło się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia a frekwencja wyniosła 92%. 

 Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego 

w latach 2012-2016, a koledzy Karol Świgoński i Eugeniusz Lala zapoznali Zebranie ze 

sprawozdaniami Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

W dyskusji nad sprawozdaniami i działalnością Stowarzyszenia wzięli udział 

przedstawiciele oddziałów terenowych, delegaci, członkowie honorowi i goście. Po dyskusji 

nad sprawozdaniami, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło 

sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu  Koleżeńskiego. 

W drugiej części Walnego Zebrania nastąpiły wybory: wybrano nowy 11- osobowy 

Zarząd Główny na czele z prezesem Romanem Kłosińskim, Główną Komisję Rewizyjną 

z przewodniczącym – Karolem Świgońskim, Główny Sąd Koleżeński na czele 

z przewodniczącym – Tadeuszem Szkopkiem. Godnym podkreślenia jest fakt wyboru naszego 

kolegi Marka Donaja na członka właśnie tego sądu. Pełny skład personalny wybranych władz 

zainteresowani znajdą na stronach Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia. Walne 

Zebranie zakończono nową uchwałą programową nakreślającą kierunki działania 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na lata 2017-2020. Na zebraniu reprezentowali nas 

delegaci wybrani przez walne zebranie w 2015 roku. 

 Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 52 z dnia 20 listopada 1995 roku 

w dniu 4-go grudnia obchodzone jest Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Centralne 

uroczystości podobnie jak w latach poprzednich odbywały się w Toruniu. 

 W przeddzień święta patronki w dniu 2 grudnia artylerzyści i rakietowcy z całej Polski 

przybyli na wspólne świętowanie. Uroczystość tą uświetnił fakt mianowania pierwszego 
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artylerzysty, Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Sławomira Owczarka na 

pierwszy stopień generalski. 

 Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów aktywnie uczestniczyło w tych obchodach 

organizując seminarium n.t. „Historia i współczesność Wojsk Rakietowych i Artylerii” oraz 

biorąc udział w apelu przy pomniku Polskiej Artylerii, Mszy Świętej w kościele garnizonowym 

sprawowanej przez J.E. Biskupa Polowego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka w intencji artylerzystów, 

uroczystościach na Starym Rynku w Toruniu oraz w spotkaniu artyleryjskich pokoleń. 

 Nie było nas natomiast na: 

- zawodach artyleryjskich seniorów, 

- zawodach sportowych w tym tenisa ziemnego i innych, 

- zorganizowanym wypoczynku zimowym w tym obozach narciarskich. 

 Uważamy, i podkreślali to delegaci z różnych oddziałów że zarząd główny czynił i czyni 

znaczne starania aby organizowane przedsięwzięcia były atrakcyjne, zróżnicowane, 

nastawione na maksymalny udział kolegów z oddziałów – pozostaje tylko uczestniczyć. 

Zachęcamy kolegów do śledzenia stron internetowych naszego stowarzyszenia i korzystania 

z oferty Zarządu Głównego. Ze swojej strony sugerowaliśmy potrzebę precyzowania przez ZG 

terminów zaplanowanych przedsięwzięć ze znacznym wyprzedzeniem czasowym dla celów 

zapewnienia wymaganej frekwencji. 

 Zamierzenia własne realizowaliśmy zgodnie z przyjętym planem. 

Skupiliśmy się na organizacji imprez łączących popularyzację sportów obronnych z integracją 

środowiskową, pamiętając o tradycjach i historii oraz na utrzymywaniu kontaktów 

z żołnierzami aktualnie pełniącymi służbę w Garnizonie Głogów. 

 Na wstępie odniesiemy się do przedsięwzięć których nie udało się zrealizować. Była to 

przede wszystkim podróż wojskowo-historyczna planowana na maj do Międzyrzeckiego 

Rejonu Umocnionego. Pomimo nadania temu zamierzeniu zasięgu praktycznie garnizonowego 

nie udało się zapewnić frekwencji i ostatecznie imprezę odwołać. W tym miejscu ważny 

podkreślenia jest fakt że odwoływano w pełni przygotowane przedsięwzięcie i ponoszony był 

znaczny wysiłek organizacyjny . Wydaje się że dyskusja o formach działania oddziału, 

wachlarzu zamierzeń jest jak najbardziej wskazana. Nie do końca zrealizowany został nasz plan 

dotyczący opracowania projektu tablicy pamiątkowej na Pomniku Artylerzysty i kosztorysu 

realizacji zamówienia. Pomimo zapewnienia środków finansowych projekt niejako utknął 

w obszarze proceduralnym dotyczącym uzgodnienia treści prezentowanej na tablicy 

z odpowiednimi komórkami MON. Jesteśmy za tym aby starania w tej kwestii kontynuować 

zdając sobie sprawę jak czułe są to dzisiaj obszary i że zmiany personalne w Garnizonie 

wydłużą dodatkowo ten proces. 

 24 września członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia wraz z rodzinami 

uczestniczyli w „Rodzinnym Pikniku Strzeleckim”, który po raz kolejny przy pięknej jesiennej 

pogodzie odbył się na Strzelnicy Sportowej w Gwizdanowie w okolicach Głogowa. Dla wielu 

uczestników było to przypomnienie i sprawdzenie umiejętności strzeleckich po kilku latach 

przerwy, a dla członków rodzin: żon, dzieci i wnuków to pierwszy kontakt ze sportami 
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obronnymi. Zawody strzeleckie w poszczególnych kategoriach i rodzajach broni zorganizowano 

z wydatną pomocą Oddziału Ligi Obrony Kraju w Głogowie. 

Uzupełnieniem zawodów była integracyjna „Biesiada Grillowa” jako czas wspomnień 

i koleżeńskich rozmów. 

 15.08.2016 roku w ramach już kilkuletniej tradycji żołnierze, kombatanci i żołnierze 

rezerwy i w stanie spoczynku w ramach Święta Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego wzięli 

udział w uroczystym apelu 4 Batalionu Inżynieryjnego i Wojskowej Komendy Uzupełnień, który 

odbył się pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich. W godzinach porannych w asyście pocztów 

sztandarowych delegacje zarządów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia 

Saperów Polskich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego złożyli wieńce pod pomnikami i tablicami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 

Świerkowej i Legnickiej oraz pod Pomnikiem Żołnierzy Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku 

Słowiańskim. W czasie uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia resortowe oraz za 

zasługi dla organizacji kombatanckich i żołnierzy rezerwy. 

 Sztandarowym przedsięwzięciem były garnizonowe obchody Święta WriArt 

i rozformowanej 5 Brygady Artylerii. W dniu 03.12.2016 roku pod Pomnikiem Artylerzysty 

odbył się uroczysty apel na, który przybyła liczna ponad 60 osobowa grupa byłych głogowskich 

artylerzystów. Asystę wojskową wraz z historycznym pocztem sztandarowym 5 Brygady 

Artylerii wystawił 3 dywizjon artylerii rakietowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca na 

czele z zastępcą dowódcy dywizjonu mjr Tomaszem Mosewiczem. Władze administracyjno - 

samorządowe miasta i powiatu reprezentowali: Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński, 

zastępca Prezydenta Głogowa Piotr Poznański i członek zarządu Powiatu Głogowskiego Jeremi 

Hołownia. Obecni byli Dowódca Garnizonu Głogów ppłk Adam Kliszka i nowy kapelan ks. mjr 

Grzegorz Przewrocki, głogowscy kombatanci na czele z wiceprezesem Zarządu Miejskiego 

Wiktorem Wolskim i Janem Jemnioło. Członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 

Polskiego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej uczestniczyli ze swoim pocztem sztandarowym. 

 Rozpoczynając uroczystość odniesiono się do tragicznej katastrofy górniczej w Zagłębiu 

Miedziowym w Zakładach Górniczych „RUDNA”, w której zginęło na stanowiskach pracy pod 

ziemią 8 górników mieszkańców Głogowa i Bolesławca. Wyrażając szacunek dla niebezpiecznej 

pracy górników „Polskiej Miedzi”, łączące do wielu lat nasze środowiska tradycje artyleryjskiej 

„BARBARKI” i górniczej „BARBÓRKI” uczczono minutą ciszy pamięć górników „Rudnej”, którzy 

odeszli w wyniku tej katastrofy na wieczną szychtę. Asysta żołnierzy 23 ŚPA z Bolesławca 

oddała górnikom honory wojskowe. Przemówienie okolicznościowe wygłosił ostatni dowódca 

5 Brygady Artylerii, prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie płk rez. 

Andrzej Truszkowski, zostały też przekazane życzenia od Dowódcy i żołnierzy 23 Śląskiego 

Pułku Artylerii z Bolesławca płk Pawła Świtalskiego. 

 W trakcie uroczystego apelu uczczono pamięć kolegów artylerzystów, którzy w okresie 

od ubiegłorocznej „BARBARKI 2015” odeszli z naszego grona na wieczną wartę: ppłk rez. 

Wincentego Kulsa, ppłk rez. Kazimierza Wenzla, ppłk rez. Władysława Figury, ppłk rez. Jana 
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Jakubowskiego, mjr rez. Zbigniewa Chruszcza, kpt rez. Jacka Jaszczaka, chor rez. Zdzisława 

Barskiego. Pod Pomnikiem Artylerzysty złożono wieńce i wiązanki kwiatów. 

 W atmosferze powagi i zrozumienia łączącej artyleryjską „BARBARKĘ” i górniczą 

„BARBÓRKĘ” odbył się tradycyjny Obiad Artyleryjski. 

 27.10.2016 r. na strzelnicy w Puszczy koło Szlichtyngowej odbyły się XIV Indywidualne 

Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa zorganizowane z okazji 98 rocznicy 

odzyskania niepodległości i XXXV rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

W zawodach wzięła udział reprezentacja naszego oddziału SPA. Kol. Jerzy Wiśniewski zajął 

I miejsce zdobywając puchar Prezydenta. Koledzy Tadeusz Krasicki i Jerzy Kuszewicz zajęli 

odpowiednio 5 i 6 miejsce. Oni także zostali uhonorowani dyplomami i okolicznościowymi 

pucharami.  

  Od powstania naszego stowarzyszenia delegacje naszego oddziału uczestniczą 

w organizowanych przez władze administracyjno-samorządowe  miasta i powiatu oraz 

Dowództwo Garnizonu uroczystościach z okazji świąt państwowych i wojskowych na terenie 

Głogowa i świąt wojskowych w 23 śląskim pułku artylerii.  

 Zarząd posiada sprawdzony system komunikowania się z naszymi członkami i centralą 

w Toruniu, funkcjonuje konto bankowe. Wielu kolegów korzysta z obrotu bezgotówkowego co 

ułatwia prace skarbnikowi. Strona internetowa i poczta email pozostanie podstawowym bez 

kosztowym środkiem przekazywania informacji o działalności stowarzyszenia i komunikowania 

się z członkami oddziału i całym środowiskiem byłych głogowskich artylerzystów. 

W komunikacji instytucjonalnej Zarząd wykorzystuje też normalną listowną formę dzięki 

pomocy Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

 Przypominamy kolegom że kolejne wydania periodyku „Artylerzysta” także z powodów 

finansowych będą dostępne tylko w wersji elektronicznej dlatego zachęcamy do zapoznania ze 

sposobami korzystania ze stron naszych i ZG. Jako oddział chcemy w dalszym ciągu istnieć na 

łamach tego periodyku.  

 Podpisane porozumienia w dalszym ciągu zapewniają naszemu oddziałowi stosowną 

pomoc i wsparcie w prowadzeniu działalności w zakresie wykorzystania pomieszczeń Klubu 

Batalionowego, adresu do korespondencji, objęciem patronatu i udzieleniem pomocy w 

organizacji dorocznego Święta Artylerii „BARBARKA” zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym 

oraz innych. 
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II. DZIAŁALNOŚC FINANSOWA 

W celu prowadzenia  gospodarki finansowej w BZ WBK w Głogowie w dalszym ciągu 

funkcjonuje rachunek bankowy i ustalone stosownymi uchwałami Zarządu zasady i 

pełnomocnictwa do jego bieżącego prowadzenia. 

 Kwota (zł) 

Pozostało z 2016 r. 3474,23 

 Zrealizowano przychody w kwocie 2205,00 

  w tym ze składek członkowskich  2205,00 

RAZEM 5679,23 

Poniesiono koszty w kwocie       

- odprowadzenie 1/3 składek członkowskich za 2016do ZG SPA  855,00 

- koszty organizacji zamierzeń planu na 2016rok  460,00 

- koszty prowadzenia rachunku BZWBK 268,50 

- zakup wiązanek okolicznościowych i kart świątecznych 170,00 

RAZEM PONIESIONE KOSZTY 1753,50 

Razem wynik finansowy oddziału dodatni 3925,73 

 

 

Zarząd dziękuje członkom oddziału za aktywny udział w realizacji zamierzeń ubiegłego 

roku jego funkcjonowania. 

 

Zarząd Oddziału 


