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JEDNOSTKI ARTYLERYJSKIE W GŁOGOWIE  

W LATACH 1951-20011 
 

 

 

I. Wstęp 

 

Cele, zadania i struktury Sił Zbrojnych są praktycznym wyrażeniem założeń polityki 

obronnej państwa lub koalicji. Kiedy ustalane są podstawowe założenia polityki obronnej, 

ocenia się między innymi zagrożenia zewnętrzne, analizuje się aktualną sytuację 

polityczno-militarną, możliwości ekonomiczne, demograficzne i warunki obronne. Na 

podstawie tych analiz podejmuje się decyzje w zakresie potencjału obronnego, organizacji 

organów dowodzenia i rodzajów wojsk. W szeroko pojętym terenie skutkują one realizacją 

rozkazów organizacyjnych dotyczących formowania lub likwidacji jednostek 

i garnizonów. 

Przy podejmowaniu tematu historii jednostek artyleryjskich, powstałych 

i stacjonujących w Głogowie od 1951 r., nie sposób pominąć zewnętrznych 

i wewnętrznych uwarunkowań, które doprowadzały zawsze do określonego ich stanu 

organizacyjnego, poziomu gotowości bojowej i wyposażenia. Cały okres powojenny to 

także czas dynamicznych zmian w poglądach na zasady użycia artylerii, a później wojsk 

rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Zmiany te przetwarzane na regulaminy taktyczne 

i instrukcje skutkowały określonymi programami szkolenia, te z kolei stanowiły podstawę 

szkolenia działonów, baterii, dywizjonów artylerii, pułków i brygad w zakresie organizacji 

i praktycznego wykonywania strzelania i kierowania ogniem, wykonywania manewru 

i zabezpieczenia działań bojowych. 

Po demobilizacji w latach powojennych określono, że ze względu na poważną 

sytuację geopolityczną Siły Zbrojne nie są w stanie wykonać zadań obrony państwa (w 

efekcie redukcji wojska w latach 1945-1948 na początku 1949 r. liczyły one ok. 140 000 

żołnierzy). Wojna w Korei, kryzys berliński i strategiczny wyścig zbrojeń stanowiły 

poważną przesłankę do wybuchu konfliktu zbrojnego na niespotykaną skalę z użyciem 

środków walki o ogromnej sile rażenia. Polska, nie do końca z własnej woli, znalazła się 

w określonym układzie koalicyjnym (w 1955 r. weszła w skład sojuszu wojskowego - 

Układu Warszawskiego, który powstał w odpowiedzi na włączenie Republiki Federalnej 

Niemiec do NATO). 

W tym okresie, realnego zagrożenia wybuchem globalnego konfliktu, pojawili się 

w Głogowie, mieście praktycznie bez perspektyw rozwojowych, zniszczonym 
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i zdewastowanym, pretendującym co najwyżej do roli centrum rolniczego powiatu, pierwsi 

oficerowie, artylerzyści i saperzy wcielający w życie elementy gigantycznego Planu 

Przyspieszonego Rozwoju Wojska w latach 1951-1952. W wyniku jego realizacji stan eta-

towy Wojska Polskiego wzrósł prawie trzykrotnie (na l stycznia 1952 r. wynosił ponad 350 

000 żołnierzy), a koszty jego realizacji o mało nie załamały gospodarki państwa. 

Głogów przed wojną był dużym, niemieckim miastem garnizonowym, gdzie 

w przestronnych i nowoczesnych, powstałych w latach trzydziestych koszarach 

stacjonowały: pułk piechoty, pułk artylerii i batalion saperów, a na obrzeżach miasta, na 

dużych areałach zlokalizowana była baza szkoleniowa i strzelnice. Pomimo braku 

infrastruktury miejskiej, mieszkań i ruin kilka miesięcy wcześniej zadecydowano 

o wykorzystaniu jedynego, w miarę zachowanego kompleksu koszarowego (przed wojną 

im. Hindenburga) do dyslokacji wojska. Były to koszary zajmowane przez pułk piechoty, 

a obiekt zajmowany i zbudowany specjalnie dla artylerzystów przy ul. Rudnowskiej 

i dzisiejszej ul. Złota Podkowa w czasie walk w roku 1945 został doszczętnie zniszczony. 

Tworzone jednostki miały stanowić wzmocnienie i wsparcie dynamicznie 

rozwijających się: 2.Korpusu Piechoty (Poznań) i 2. Korpusu Zmechanizowanego 

(Wrocław) w ramach Okręgu Wojskowego Nr IV. Wrocław. Wyprowadzono maszyny 

Państwowego Ośrodka Traktorów i Maszyn Rolniczych z koszar i zaczęto przygotowywać 

je do zakwaterowania wojska i rozmieszczenia techniki bojowej 

 

Zmiany geopolityczne, wewnętrzne, w tym popaździernikowa odwilż, w końcu 

transformacja ustrojowa, wprowadzenie nowych środków walki, w tym rozwój 

taktycznych i operacyjno - taktycznych środków przenoszenia broni jądrowej, wywołały 

zmiany struktur ogniowych i dowodzenia w głogowskich koszarach artyleryjskich. 

W latach 1951-2001 w Głogowie stacjonowały następujące jednostki artylerii: 

1951-1956, 112 pułk artylerii ciężkiej (od 1955 r 112 pułk artylerii armat ); 

1956-1957, Dowództwo 10 Dywizji Artylerii Armat, 77 bateria dowodzenia 10 DAA, 

73 dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego; 

1956-1967, 31 Brygada Artylerii Armat; 

1967-2001, 5 Pomorska Brygada Artylerii Armat, 5 Brygada Artylerii Armat, 

5 Brygada Artylerii; 

1968-1969, 67 bateria meteorologiczna artylerii; 

1969-1979, 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego; 

1970-1986, 14 Podoficerska Szkoła Artylerii; 

 

Półwieczna historia oddziałów i związków taktycznych artylerii w Głogowie zatoczyła 

koło. 112 pac był formowany jako organiczny oddział artylerii 2 Korpusu Piechoty, 

a rozformowana w 2001 r. 5 BA także była podporządkowana Korpusowi – 

2 Zmechanizowanemu (w momencie wydawania rozkazu o rozformowaniu Brygady - 

Korpusowi Powietrzno - Zmechanizowanemu). 
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II.   Zarys historii 112 pułku artylerii ciężkiej 1951-1956 

 

Na podstawie rozkazu MON 0045/Org z 17.05.1951 r. Dowódca Okręgu 

Wojskowego-IV we Wrocławiu, w ramach przeprowadzanej reorganizacji jednostek 

okręgu, otrzymał zadanie sformowania w Głogowie 112 pułku artylerii ciężkiej. Była to 

jednostka formowana od nowa, która otrzymała numer identyfikacyjny JW 5575. Pułk 

formowany był wg etatu 4/ 69 z dnia 22.03.1951 r. o stanie osobowym: 565 wojskowych 

i 31 kontraktowych. Jednocześnie na podstawie tego samego rozkazu MON formowany 

był w Głogowie dywizjon rozpoznania artyleryjskiego 112 pac wg etatu nr 4/64 z dnia 

12.03.1951 r. o stanie osobowym: 206 wojskowych i 1 kontraktowy. Dywizjon ten nie 

funkcjonował jako samodzielna jednostka i pod względem organizacyjnym 

i szkoleniowym stanowił integralną część pułku. Formowanie nowej jednostki miało 

zostać ukończone z dniem 1.12 1952 r. 

 

Struktura organizacyjna 112 pac: 

- dowództwo i sztab 

- pluton dowodzenia pułku 

- dywizjon rozpoznania artyleryjskiego (bateria topograficzna, bateria rozpoznania 

dźwiękowego, pluton rozpoznawczy, pluton fotograficzny) 

- 1 dywizjon artylerii 152 mm (pluton rozpoznawczy, pluton łączności, 3 x baterie 

artylerii) 

- 2 dywizjon artylerii 152 mm (pluton rozpoznawczy, pluton łączności, 3 x baterie 

artylerii) 

- dywizjon szkolny ( pułkowa szkoła podoficerska, bateria szkolna) 

- pluton remontowy 

- kwatermistrzostwo 

 

Dywizjony ogniowe wyposażone były w 152 mm armato-haubice wz. 37 i ciągniki 

artyleryjskie S-60 i S-80. 

Formowanie pułku odbywało się w bardzo trudnych warunkach. Pomimo że od 

zakończenia wojny upłynęło kilka lat, obiekty koszarowe były zdewastowane i wymagały 

dużego wysiłku, aby w jak najszybszym czasie można było zakwaterować w nich 

żołnierzy, sprowadzić sprzęt artyleryjski, amunicję i pozostałe wyposażenie wojskowe. 

W dniu 1.08.1951 r. przybyła do Głogowa grupa organizacyjna z dowódcą pułku, ppłk 

Henrykiem Pożlewiczem oraz z dowódcami dywizjonów, kpt. Franciszkiem Chudziakiem 

i por. Tadeuszem Świderskim. Na stanowisko kwatermistrza został wyznaczony kpt. 

Kazimierz Kara, który od połowy września organizował pobieranie z okręgowych składnic 

sprzętu kwaterunkowego i niezbędnego wyposażenia wojskowego. W następnych dniach 

przybyła grupa kadry zawodowej i żołnierzy służby zasadniczej wydzielanych z jednostek 



5 

 

artyleryjskich 2 Korpusu, a głównie z 14 Brygady Artylerii Armat z Bolesławca. 

Pierwszych poborowych pochodzących z Górnego Śląska wcielono w dniu 10 listopada. 

Jednocześnie intensywne prace remontowe prowadziła specjalna pułkowa grupa 

naprawcza oraz skierowane do głogowskiego garnizonu pododdziały budowlane 

z Oleśnicy i Ząbkowic Śląskich. Całokształtem prac remontowo - budowlanych na terenie 

całego garnizonu kierował istniejący w Głogowie od 1951 r. Zarząd Budownictwa 

Wojskowego nr 31. Wojskowi budowlani obok skomplikowanych prac remontowych 

w budynkach koszarowych skupiali swoje prace na budowie Pralni Garnizonowej, 

magazynów amunicji, nowej hydroforni, a przede wszystkim mieszkań. Istotnym 

problemem pierwszego okresu formowania pułku był brak wystarczającej ilości mieszkań 

dla kadry zawodowej i ich rodzin na terenie bardzo powoli odbudowującego się po wojnie 

Głogowa. Część kadry bez rodzin mieszkała na terenie koszar. Tymczasowym rozwiąza-

niem problemu mieszkaniowego była budowa drewnianych baraków przy ul Matejki, ul. 

Świerczewskiego i ul. Wojska Polskiego. Zakładana na kilka lat tymczasowość 

zakwaterowania w nich kadry i ich rodzin trwała niestety lat kilkanaście aż do roku 1967. 

Pułk w szybkim czasie osiągnął gotowość bojową i już w marcu 1952 r. wyjechał na 

pierwszy poligon, gdzie odbył ćwiczenia zgrywające i strzelania artyleryjskie amunicją 

bojową. W latach pięćdziesiątych, podobnie jak w całym Wojsku Polskim, pułk prowadził 

szkolenie, które dzieliło się na dwa okresy: szkolenie zimowe w oparciu o bazę 

garnizonową w rejonie koszar i na placach ćwiczeń w Górkowie i Serbach, począwszy od 

1 grudnia do końca kwietnia każdego roku oraz na szkolenie letnie na obozach 

ćwiczebnych i poligonach wojskowych, gdzie zgodnie z rozkazem dowódcy okręgu 

wojskowego oficerowie i żołnierze ćwiczyli na sprzęcie bojowym. Szkolenie letnie trwało 

5 lub 6 miesięcy przy pełnym zachowaniu gotowości bojowej pułku. Kończyło się zawsze 

kontrolą i sprawdzianem poziomu wyszkolenia, a zdolność bojową i współdziałanie 

jednostek rodzajów wojsk i broni sprawdzano w czasie wspólnych ćwiczeń, w których 

uczestniczyły dowództwa, sztaby, jednostki i pododdziały 2 Korpusu Piechoty. Miejscem 

letniego szkolenia były poligony w Kliczko-wie, Żaganiu, Wędrzynie, i Biedrusku. Okresy 

tego systemu szkolenia przedzielone były miesiącami, w których dokonywano obsługi 

techniki artyleryjskiej, przeprowadzano zwolnienia i wcielenia żołnierzy służby 

zasadniczej, organizowano kursy instruktorsko-metodyczne dla kadry. Szkoleniem 

podoficerów służby zasadniczej dla potrzeb pułku i innych jednostek artylerii Okręgu 

Wojskowego- IV zajmowała się pułkowa szkoła podoficerska. 

 

W grudniu 1955 r. zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego nr 0261/org z dnia 28.11.1955 r., już pod nowym dowództwem mjr Kazimierza 

Makolądry, rozpoczęło się przeformowanie 112 pac w 112 pułk artylerii armat 

z zachowaniem dotychczasowego numeru identyfikacyjnego JW 5575. Przeformowanie 

nastąpiło zgodnie z nowym etatem 4/124 paa ze stanem osobowym 718 żołnierzy i 12 

pracowników cywilnych. Istotną zmianą w strukturze organizacyjnej i wyposażeniu 

w sprzęt artyleryjski było zastąpienie jednego dywizjonu artylerii ciężkiej 152 mm 

dywizjonem artylerii armat 122 mm i uwzględnienie w jego etatowym składzie dywizjonu 
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artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego. Przeformowanie zostało zakończone z dniem 

1.03.1956 r., ale po zakończeniu letniego okresu szkolenia i po powrocie do garnizonu 112 

paa czekały kolejne zmiany związane z restrukturyzacją Wojska Polskiego i planami 

rozwoju jednostek artylerii. Zgodnie z nowymi planami i decyzjami MON pułk od 

września rozpoczął przeformowanie w 31 Brygadę Artylerii Armat. 

W okresie 1951-1956 kierownicze stanowiska w 112 pac i 112 paa pełnili: 

Dowódca pułku:  

1951-1955 - ppłk Henryk Poźlewicz 

1955 - czpo mjr Antoni Szadurski 

1955-1956 - ppłk Kazimierz Makolądra 

Szef sztabu pułku: 

1951-1953 - kpt. Franciszek Marczewski  

1953-1956 - mjr Antoni Szadurski 

Zastępca dowódcy pułku ds. liniowych: 

1951-1956 - mjr Edmund Garlicki 

1956 - mjr Stefan Didik 

Zastępca dowódcy ds. politycznych: 

1951-1956 - mjr Aleksander Kryszczak 

Kwatermistrz:  

1951-1955 - kpt. Kazimierz Kara 

1955-1956 - kpt. Jan Miśta 

 

Dowódcy dywizjonów i pododdziałów pułkowych: 

kpt. Franciszek Chudziak, kpt. Tadeusz Świderski, kpt. Kazimierz Białonowski, mjr 

Stanisław Kałwiński, por. Zygmunt Rutkowski (dowódca dywizjonu szkolnego - pułkowej 

szkoły podoficerskiej), por. Władysław Figura (dowódca plutonu dowodzenia pułku), chor. 

Bolesław Kłódka (dowódca plutonu remontowego - kierownik warsztatu) 

 

III. Zarys historii 10 Dywizji Artylerii Armat 1956-1957 

 

Stosunkowo krótka, kilkumiesięczna historia funkcjonowania 10 DAA wynika przede 

wszystkim z dynamicznej sytuacji wewnętrznej w kraju. Decyzja o jej powstaniu podjęta 

w okresie szczytu represji stalinowskich i sowietyzacji armii, wdrożona rozkazem MON 

0026/Org. z dn. 4.09.1956 r. miała na celu realizację kolejnego etapu rozwoju artylerii. Na 

uwagę zasługują: tempo prac restrukturyzacyjnych, krótkie terminy osiągnięcia gotowości 

bojowej, znaczne niedobory w zabezpieczeniu logistycznym i stosunkowo niski stan 

morale stanu osobowego. 

W skład 10 DAA wchodziły:  

-    Dowództwo i sztab (JW. 3004) - dowódca Dywizji, płk Józef Petruk, 

szef sztabu, ppłk Zenon Gałązka, zastępca ds. politycznych, mjr Kazimierz Gilicki; 
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- 77 bateria dowodzenia 10 DAA (JW. 3004A) - dowódca, kpt. Leon Gostyński 

(bateria formowana od nowa); 

- 73 dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego (JW. 4427) -dowódca, mjr 

Stanisław Kałwiński (dywizjon formowany na bazie dywizjonu rozpoznania 

artyleryjskiego 112 paa wyłączony ze struktur pułku zmienił tylko rejon zakwaterowania 

na budynek przy sztabie 10DAA); 

- 31 Brygada Artylerii Armat (JW. 5575) - dowódca, ppłk Władysław Tkacz 

(Brygada formowana na bazie 112 paa 2KA; 

- 14 Brygada Artylerii Armat (JW.5628) stacjonująca w Bolesławcu -dowódca, płk 

Stanisław Wojtowicz (Brygada już istniejąca); 

- 35 Brygada Artylerii Armat (JW.5428) stacjonująca w Tarnowskich Górach - 

dowódca, ppłk Czesław Wójtkowski (Brygada formowana na bazie 120 paa 11KA). 

 

W burzliwych miesiącach przełomu lat 1956-1957, czasach po Poznańskim Czerwcu, 

VII plenum KC PZPR, w trakcie wyborów do Sejmu PRL, Dywizja potrafiła się 

zorganizować, przeprowadzić już w marcu 1957 r. szkolenie poligonowe, zgrać system 

dowodzenia i kierowania ogniem. 

Wachlarz działań organizacyjnych, mobilizacyjnych, logistycznych i szkoleniowych, 

ale także gospodarczych, nawet przy dokładnym ich zrelacjonowaniu, uświadomią sobie 

tylko ci, którzy organizowali jednostki wojskowe w tak krótkim czasie i w tak trudnych 

warunkach. Zaangażowanie płk Józefa Petruka, jego inicjatywa i umiejętności 

organizacyjne, konsekwencja kadrowa, pozwoliły tworzyć w podległych jednostkach 

zespoły skutecznych wykonawców tak poważnych zadań. Podjęcie wielokierunkowych 

działań, w tym wysiłek szkoleniowy i widoczne efekty poprawy warunków 

zakwaterowania żołnierzy zasadniczej służby i rodzin kadry zawodowej, miały także 

znaczny wpływ na podniesienie poziomu dyscypliny w podległych jednostkach. 

 

Poprawa sytuacji międzynarodowej i potrzeba przesunięcia środków budżetowych 

z utrzymania wielotysięcznej armii na spełnienie, choćby w części, obietnic VII plenum 

KC PZPR wymusiło redukcję w siłach zbrojnych. Zmiany te oczywiście w znacznym 

stopniu musiały dotknąć artylerię, w tym dopiero co utworzonej 10 DAA. Uzasadniane 

były one potrzebą zmian strukturalnych, szczególnie wśród kadry zawodowej, która 

w znacznej części musiała pożegnać się z mundurem i szukać innych źródeł utrzymania. 

 

Zgodnie z rozkazem MON nr 0025/Org z 02.04.1957 r. i rozkazem Dowódcy ŚOW nr 

004/Org z 11.04.1957 r. rozformowane zostały: 

- dowództwo i sztab 10 DAA; 

- 77 bateria dowodzenia 10DAA; 

- 14 Brygada Artylerii Armat z Bolesławca; 

- 73 dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego przestał być samodzielną 

jednostką wojskową i wszedł w struktury 31 BAA; 
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- 35 Brygada Artylerii Armat została przeformowana na dywizjon artylerii haubic, 

który podporządkowany został 10 DPanc. 

Z jednostek 10 DAA pozostała tylko 31 BAA, która została podporządkowana 

Dowództwu ŚOW. 

 

IV. Zarys historii 31 Brygady Artylerii Armat 1956 - 1967 

 

W wyniku intensywnych zmian restrukturyzacyjnych w Wojsku Polskim na podstawie 

rozkazu MON nr 0026/Org z dnia 04.09.1956 r. przeformowano 112 pułk artylerii armat 

na 31 Brygadę Artylerii Armat. Nowej Brygadzie pozostawiono dotychczasowy numer 

identyfikacyjny JW 5575. Na dowódcę 31 BAA został wyznaczony ppłk Władysław 

Tkacz. 

W pierwszym okresie restrukturyzacją kierował dotychczasowy dowódca pułku, ppłk 

Kazimierz Makolądra, który objął stanowisko zastępcy dowódcy Brygady ds. liniowych. 

Na stanowisku szefa sztabu pozostał mjr Antoni Szadurski, zastępcy ds. politycznych mjr 

Aleksander Kryszczak, a stanowisko kwatermistrza od stycznia 1957 r. objął kpt. 

Włodzimierz Smolik. Prace restrukturyzacyjne przebiegały bardzo szybko i sprawnie, bo 

od 31.10.1956 r. zaprzestano używać nazwy 112 paa. Z dotychczasowych struktur pułku 

i nowej Brygady wyłączono dywizjon artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego, który 

w ramach 10 DAA otrzymał status samodzielnej jednostki dywizyjnej. 

 

31BAA posiadała następującą strukturę organizacyjną: 

- dowództwo i sztab; 

- bateria dowodzenia (plutony: rozpoznawczy, topograficzny, łączności); 

- dywizjon artylerii 152 mm (bateria dowodzenia,3 x baterie artylerii); 

- dywizjon artylerii 122 mm (bateria dowodzenia, 3 x baterie artylerii); 

- dywizjon szkolny (Brygadowa szkoła podoficerska) 

- pluton remontowy; 

- pluton zaopatrzenia; 

- kwatermistrzostwo. 

 

Okres podległości pod dowództwo 10 DAA trwał zaledwie kilka miesięcy i zaznaczył 

się tylko jednym epizodem szkoleniowym, którym był udział dowództwa, sztabu 

i wydzielonych pododdziałów dywizjonów ogniowych w zimowym szkoleniu na poligonie 

w Żaganiu. Po powrocie z poligonu na głogowskich artylerzystów, którzy jeszcze nie 

okrzepli w nowych strukturach oddziałów 10 DAA, czekały już wypracowane na szczeblu 

Rady Ministrów, MON i ŚOW decyzje zapowiadające znaczne zmniejszenie liczebności 

Sił Zbrojnych, a co za tym idzie likwidację wielu jednostek wojskowych, w tym artylerii. 

Zgodnie z rozkazem MON nr.0025/Org z dnia 02.04.1957 r. i rozkazem Dowódcy SOW nr 

004/Org z dnia 11.04.1957 r. rozformowano 10 DAA. Z głogowskich jednostek miała 

pozostać tylko 31 BAA jako samodzielny związek taktyczny podlegający bezpośrednio 
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Dowódcy ŚOW. Dotychczasowe struktury miały zakończyć rozformowanie do 31.05.1957 

r. Pomimo decyzji o dalszym istnieniu 31 BAA niepewny był dalszy los większości kadry 

zawodowej. Dokonano wówczas wnikliwej oceny przydatności wszystkich oficerów 

i podoficerów na poszczególne stanowiska służbowe w Brygadzie i tylko najlepsi ze 

wszystkich jednostek rozformowanej 10 DAA z garnizonów w Głogowie, Bolesławcu 

i w Tarnowskich Górach mieli szansę na pozostanie w dalszej służbie i objecie stanowisk 

w nowej strukturze etatowej 31 BAA. Istotną zmianą było włączenie w skład Brygady 

73 dywizjonu artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego, który przez kilka miesięcy był 

samodzielnym oddziałem 10 DAA. Do Głogowa na uzupełnienie i wymianę trafiło wiele 

jednostek sprzętu artyleryjskiego i samochodowego, w tym kilkadziesiąt sztuk 

niebędących dotychczas na wyposażeniu ciągników artyleryjskich JA-12. Część sprzętu 

artyleryjskiego gromadzono na przyszłe potrzeby mobilizacyjne czasu „W”. 

W dniu 8.08.1957 r. zostało powołane nowe dowództwo 31 BAA. Na dowódcę 

brygady został wyznaczony płk Józef Petruk, a jego zastępcami zostali: ppłk Władysław 

Tkacz -zastępca dowódcy ds. liniowych, ppłk Edmund Garlicki - szef sztabu, mjr 

Kazimierz Gilicki - zastępca dowódcy ds. politycznych, mjr Antoni Jaworski - 

kwatermistrz. 

Jednocześnie z gorącym okresem zmian etatowych i częściową wymianą kadry 

zawodowej, uzupełnianiem sprzętu i zmianą dowództwa 31 BAA, przystąpiono do 

energicznych prac modernizacyjnych i dostosowania bazy szkoleniowej do potrzeb 

wynikających ze specyfiki jednostki i remontu budynków koszarowych. Koszary pomimo 

upływu kilku lat od zakończenia działań wojennych i bytowania w nich od sześciu lat 

żołnierzy przypominały lata wojny, widoczne były na ścianach i dachach budynków ślady 

po pociskach artyleryjskich i kulach. Dopiero w pod koniec 1957 r. naprawiono dachy, 

uzupełniono stolarkę okienną, wykonano nowe elewacje budynków i uzupełniono 

ogrodzenie oraz bramy całego kompleksu koszar. 

 

31 BAA w okresie reorganizacji przejęła stare kroniki i eksponaty znajdujące się 

w 14 BAA w Bolesławcu, które nawiązywały do szlaku bojowego 1 WBAA im. Józefa 

Bema i 5 PBAC z okresu 1 Armii LWP. Ze względu na odziedziczenie tradycji bojowych 

po 1 WBAA, po konsultacjach środowiskowych i przychylności dowództwa ŚOW, 

ustalono, że najodpowiedniejszym dniem święta Brygady będzie 30 września, kiedy ukazał 

się rozkaz o jej formowaniu. Już wiosną 1958 roku zaplanowano na wrzesień zlot 

kombatantów „bemowców" połączony z uroczystością wręczenia Brygadzie sztandaru 

ufundowanego przez Radę Państwa. 30.09.1958 r. na terenie miasta dowódca ŚOW, gen 

dyw. Czesław Waryszak, wręczył sztandar dowódcy Brygady, płk Józefowi Petrukowi. 

Nowy sztandar został zaprezentowany przez poczet sztandarowy pododdziałom brygady 

i licznie zgromadzonym mieszkańcom miasta i powiatu głogowskiego. Przez kolejne lata, 

ze względu na przepisy o ochronie tajemnicy, wyhaftowana na płacie sztandaru nazwa 

31 Brygada Artylerii Armat była zamaskowana specjalną naszywką, idealnie 

wkomponowaną w płat sztandaru. Nawet po zmianie nazwy po 1967 roku nie dokonano 

korekty i sztandar w takiej formie był używany do 1995 roku w 5 PBAA i 5 BAA. 
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Druga połowa lat pięćdziesiątych przynosi istotne zmiany w systemie szkolenia wojsk, 

który był krytykowany, a wręcz znienawidzony przez kadrę zawodową. System ten ze 

względu na długotrwałe pobyty poza garnizonem, słabe warunki socjalno-bytowe na 

obozowiskach, ale także ponoszone koszty, choć uzasadniany potrzebą zachowania 

najwyższej gotowości bojowej, w końcu został zamieniony innym, który zakładał 

w zasadzie dwukrotny pobyt jednostek artyleryjskich na poligonie. Zwano go potocznie 

zimową i letnią szkołą ognia. Pobyt na poligonach trwał zwykle do miesiąca. Dlatego też 

wdrażając nowy system szkolenia w pierwszych latach funkcjonowania brygady, 

kładziono nacisk i uznano za działalność priorytetową dostosowanie bazy szkoleniowej 

w obiekcie koszarowym, a zwłaszcza na garnizonowych placach ćwiczeń w Górkowie 

i Serbach do potrzeb i specyfiki pododdziałów artylerii. 

Zmiany programów szkolenia pododdziałów ogniowych wynikały również z faktu 

wprowadzania na wyposażenie brygady nowocześniejszych ciągników artyleryjskich JA-

12. Do 1961 r. testowane były również w wytypowanych bateriach radzieckie ciągniki 

ATS. Od roku 1962 wprowadzono polskie ciągniki artyleryjskie ACS „Mazur” D-350. 

Istotnym elementem rzutującym na plany szkoleniowe Brygady na przełomie lat 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były przygotowania i udział w centralnych i okręgowych 

defiladach z okazji świat państwowych i wojskowych, zarówno pododdziałów 

marszowych jak i zmotoryzowanych ze sprzętem artyleryjskim. Żołnierze Brygady 

uczestniczyli w takich uroczystościach w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi 

i w Warszawie. Szczególnie wysokie oceny i pochwały zebrała Brygada za udział w 1966 

r. w Defiladzie 1000-lecia Państwa Polskiego. Również w głogowskim garnizonie 

wszystkie uroczystości miejskie i powiatowe odbywały się z udziałem oprawy 

wojskowego ceremoniału kompanii honorowej i licznego grona kadry zawodowej oraz 

żołnierzy służby zasadniczej. 
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V. Zarys historii 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Armat,  

5 Brygady Artylerii Armat, 5 Brygady Artylerii - 1967-2001
2
 

 

1. Zmiana nazwy i przyjęcie nowego rodowodu historycznego 

Po burzliwych latach 1951-1957 zmiany w Brygadzie dokonują się już w zasadzie 

ewolucyjnie, dotyczą one jednak spraw podstawowych, tzn. zasad jej użycia, modernizacji 

sprzętu i jego sukcesywnej wymiany, systemu rozpoznania, a także nazw i rodowodu 

historycznego. 

Rok 1967 przynosi kolejne zmiany, ale tym razem związane z nazewnictwem 

i kultywowaniem tradycji bojowych przez jednostki Wojska Polskiego. W dniu 

30 września ukazuje się rozkaz MON nr 025/MON, na podstawie którego następuje 

zmiana nazwy i numeracji 31 BAA, której przekazano dziedzictwo, historyczną nazwę 

i numerację 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej, przemianowując ją na 5 Pomorską 

Brygadę Artylerii Armat. Rozkaz ustanawiał również doroczne święto Brygady 

przypadające w dniu 22 lipca. W wyniku tych zmian nie nastąpiła wymiana sztandaru 

Brygady. 

Natychmiast rozpoczęto prace związane z odtworzeniem rodowodu i szlaku bojowego 

5 PBAC, której część pamiątek i kronik przejęto już w 1957 r. z 14 BAA z Bolesławca. Na 

pierwsze święto Brygady przygotowano nową ekspozycję Sali Tradycji, odsłonięto już 

dziś nieistniejący pomnik - obelisk ku czci poległych w czasie wojny żołnierzy Brygady 

oraz nastąpiło przekazanie przez sztafety poszczególnych pododdziałów urn z ziemią z pól 

bitewnych. Na pierwsze święto Brygady, wzorem lat poprzednich i „zlotu bemowców", 

zaproszono do Głogowa kilkunastoosobową grupę kombatantów byłej 5 PBAC, którzy 

przez następne lata często gościli w jednostce. Jeszcze w tym samym roku w dniu Święta 

Wojska Polskiego sztandar został odznaczony wojennym Orderem Kutuzowa II kl., 

którym w czasie działań bojowych została uhonorowana frontowa poprzedniczka. 

Natomiast w 1971 r., w dniu święta Brygady, sztandar został udekorowany drugim 

wojennym odznaczeniem przyznanym 5 PBAC po zakończeniu działań wojennych, 

Krzyżem Grunwaldu II kl. 

W 1974 roku, w XXX-lecie powstania 5 PBAC, odsłonięty został nowy Pomnik 

Artylerzysty „Bohaterom 5 PBAA", który istnieje do dzisiaj w „saperskim kompleksie 

koszarowym". 

Kolejne przekształcenia dotyczące zmian w nazewnictwie jednostek wojskowych 

i rodowodów historycznych przynoszą lata dziewięćdziesiąte XX w. W 1992 r. decyzją 

MON Brygada zaprzestaje używać miana wyróżniającego „Pomorska", które nie było 

związane z regionem jej stacjonowania, a od 1998 r. przyjęła nazwę 5 Brygada Artylerii. 

                                                 
2
 Tamże 
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W okresie istnienia 5 PBAA ustanowiono i wręczono dwa medale pamiątkowe. 

W 1974 r. wykonano „Medal XXX Lat JW. 5575”, a w 1990 r. „Medal Zasłużony dla 

5 PBAA". Medale te, wykonane w jednej serii, wręczane osobom zasłużonym dla 

Brygady, nie były już powtarzane. W 1991 roku, na wniosek zebrania oficerskiego i rad 

środowiskowych korpusu chorążych i podoficerów zawodowych, MON ustanowił 

„Odznakę Honorową 5 PBAA" przyznawaną przez dowódcę Brygady na wniosek Kapituły 

Odznaki Honorowej. Odznaka z numerem 001 została przyznana poległym w czasie wojny 

żołnierzom 5 PBAC i eksponowana była w Sali Tradycji, natomiast ostatnie wręczenie 

kadrze zawodowej, pracownikom cywilnym Brygady, byłym żołnierzom zawodowym oraz 

współpracującym instytucjom i zakładom pracy nastąpiło na uroczystości rozformowania. 

Ostatni egzemplarz Odznaki Honorowej otrzymał kpt. Andrzej Muskała, dowódca 

1 dywizjonu artylerii 203,2 mm 23 Śląskiej Brygady Artylerii z Bolesławca, którego 

pododdział przejął tradycje 5 Brygady Artylerii. 

W 1993 r., po zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP i wydaniu przez MON 

aktów prawnych wykonawczych oraz wytycznych w zakresie kultywowania tradycji, 

rozpoczęto prace związane z opracowaniem nowego rodowodu historycznego, 

nawiązującego do oddziałów artylerii ciężkiej noszących w historii oręża polskiego numer 

„5" oraz szereg przedsięwzięć organizacyjnych, wynikających z ufundowania, 

przygotowania projektu i dokumentacji nowego sztandaru. Zgodnie z wolą wszystkich 

środowisk, wyrażoną opiniami Zebrania Oficerskiego, Rady Chorążych, Rady 

Podoficerów Zawodowych, środowisk kombatanckich w kraju i za granicą, decyzją MON, 

5 Brygada Artylerii Armat przejęła dziedzictwo i tradycje: 

- 5 kompanii pozycyjnej artylerii pieszej z 1831 r. 

- 5 pułku artylerii ciężkiej 1918 - 1939 

- 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej 1943 - 1945 

 

Doroczne święto Brygady wyznaczone zostało na dzień 4 grudnia, jeszcze przed 

decyzją MON o ustanowieniu w tym dniu, poświęconym patronce artylerzystów - Świętej 

Barbarze, Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii. Obchody święta Artyleryjskiej Barbarki 

nabrały nowego wymiaru i były powrotem do wieloletnich tradycji. Na uroczystym apelu 

uczestniczyły poczty sztandarowe historycznych poprzedniczek, przy Pomniku 

Artylerzysty wystawiana była warta honorowa w mundurach z okresów, których 

dziedziczono tradycje. Cała kadra zawodowa i pracownicy cywilni oraz byli żołnierze 

zawodowi spotykali się na „Obiedzie Artyleryjskim". Organizowane były też cyklicznie 

„Artyleryjskie Bale Barbarkowe". 

W dniu 8.05.1995 r., w ramach wojewódzkich obchodów 50 rocznicy zakończenia II 

wojny światowej i Międzynarodowego Spotkania Kombatantów, na uroczystym apelu pod 

Pomnikiem Dzieci Głogowskich, szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego, gen. bryg. Czesław Borowski w imieniu Prezydenta RP wręczył 

dowódcy Brygady nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Głogowa 

i zakłady pracy KGHM „Polska Miedź" S.A. Zgodnie z nowym rodowodem zmieniona 

została ekspozycja Sali Tradycji i tablice na Pomniku Artylerzysty. 



13 

 

2. Struktura organizacyjna i zmiany etatowe 

Dokonane w 1967 roku zmiany w nazewnictwie i numeracji Brygady nie 

wprowadziły ze sobą zmian etatowych, w dalszym ciągu pozostał ten sam numer 

identyfikacyjny „JW. 5575". Od 1968 r., w wyniku doświadczeń i wniosków 

z przeprowadzonego w grudniu 1967 r. ćwiczenia mobilizacyjnego rozwinięcia Brygady 

do pełnych stanów osobowych etatu „W", rozpoczęto zmiany organizacyjne mające na 

celu usprawnienie systemu i jakości mobilizacyjnego rozwinięcia skadrowanych 

pododdziałów. Dywizjony otrzymały obsadę etatową dowódców pododdziałów 

i przydziały na wydzielane zalążki na inne newralgiczne stanowiska decydujące 

o przebiegu mobilizacyjnego rozwinięcia i osiągnięcia zdolności bojowej. Na rzecz tych 

skadrowanych pododdziałów tworzono już elementy bazy mobilizacyjnej i wydzielano 

magazyny z wyposażeniem dla żołnierzy rezerwy. 

Po tych zmianach struktura organizacyjna brygady była następująca: 

- dowództwo i sztab 

- bateria dowodzenia Brygady 

- dywizjon rozpoznania artyleryjskiego 

- 1 dywizjon artylerii haubico-armat 152 mm - rozwinięty 

- 2 dywizjon artylerii haubico-armat 152 mm - skadrowany 

- 3 dywizjon artylerii haubico-armat 152 mm - skadrowany 

- 4 dywizjon artylerii armat 122 mm rozwinięty 

- bateria szkolna 

- pluton (bateria, kompania) remontowa 

- pluton (bateria. kompania) zaopatrzenia 

W 1975 r. następują zmiany w strukturach pododdziałów dowodzenia i rozpoznania 

brygady. Na bazie dotychczasowego dywizjonu rozpoznania artyleryjskiego i baterii 

dowodzenia brygady zostaje utworzony nowy pododdział - dywizjon dowodzenia 

w składzie: bateria dowodzenia, bateria rozpoznania, bateria rozpoznania dźwiękowego. 

W 1978 r. powstaje nowy dywizjon ogniowy - 5 dywizjon artylerii rakietowej, 

wyposażony w wyrzutnie rakietowe BM-21 „Grad", w składzie: bateria dowodzenia, trzy 

baterie artylerii rakietowej. 

W 1979 r. 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego stacjonujący w Głogowie 

przestaje być samodzielną jednostką wojskową i wchodzi w struktury Brygady jako jeden 

z jej organicznych pododdziałów. Dywizjon ten w 1985 roku zostaje przeniesiony do 

tworzącej się 23 Śląskiej Brygady Artylerii w Zgorzelcu. 

W 1985 roku powstaje kolejny dywizjon ogniowy - 6 dywizjon artylerii samobieżnej, 

jako jedyny w Wojsku Polskim wyposażony w 203,2 mm armaty 2S7 Pion, w składzie: 

bateria dowodzenia, dwie baterie ogniowe. Dywizjon ten, na wypadek „W", po 

mobilizacyjnym rozwinięciu był wydzielany jako samodzielna jednostka - 11 dywizjon 

artylerii samobieżnej. W 1998 r. sprzęt artyleryjski i zapasy amunicji 6 dywizjonu 203 mm 

zostają przeniesione do 23 ŚBA w Bolesławcu. Kadra zawodowa pozostała w Brygadzie. 

Rok 1998 przynosi zmianę nazwy na 5 Brygadę Artylerii, wprowadzenie nowego 

etatu Brygady, utworzenie nowego pododdziału dywizjonu rozpoznania artyleryjskiego 
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oraz zasadniczą wymianę sprzętu artyleryjskiego dotychczas ciągnionego na całkowicie 

samobieżny. Dowództwo, sztab Brygady i pododdziały otrzymują nowe struktury etatowe, 

uwzględniające wprowadzane od kilku lat standardy po wstąpieniu Polski do NATO. 

Z dniem 1.12.1998 roku Brygada zmienia swoje podporządkowanie z ŚOW pod 

Dowództwo Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po jego rozformowaniu od 1.01 1999 

r. pod Dowództwo 2 Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego w Krakowie. 

Wprowadzone zmiany etatowo - organizacyjne i obsada personalna na kierowniczych 

stanowiskach przetrwały o końca funkcjonowania brygady do 2001 r. 

Struktura organizacyjna Brygady po przeformowaniu była następująca: 

- Dowództwo Brygady: 

Dowódca - płk dypl. Andrzej Truszkowski  

Zastępca dowódcy - ppłk dypl. Wojciech Supko  

Szef sztabu - płk dypl. Wiktor Mączyński  

Szef logistyki - płk dypl. Jerzy Lewandowski 

- Sztab Brygady: 

wydział operacyjny, wydział szkolenia, wydział społeczno - wychowawczy, sekcja 

łączności i informatyki, sekcja organizacyjno - kadro-wa, pion ochrony informacji 

i kancelaria tajna. 

- Logistyka: sekcja materiałowa, sekcja techniczna, sekcja medyczna 

- Pion Głównego Księgowego 

- Pododdziały: 

dywizjon dowodzenia (rozwinięty) - dowódca, kpt. Karol Goluch;  

dywizjon rozpoznania artyleryjskiego (rozwinięty) - dowódca, mjr Mieczysław 

Sikorski; 

1. dywizjon artylerii samobieżnej 152 mm Dana (rozwinięty) - dowódca, mjr Józef 

Garguliński; 

2. dywizjon artylerii samobieżnej 122 mm 2S1 Goździk (skadrowany) - dowódca, mjr 

Włodzimierz Chojnacki; 

3. dywizjon artylerii samobieżnej 122 mm 2S1 Gożdzik (skadrowany); 

4. dywizjon artylerii rakietowej BM-21 Grad ( rozwinięty) - dowódca, ppłk Zbigniew 

Tylczyński; 

kompania remontowa (rozwinięta) - dowódca, por. Roman Adamkowski; 

kompania zaopatrzenia (rozwinięta) - dowódca, por. Jacek Pajda; kompania medyczna 

(skadrowana) - dowódca, por. lek. Mirosław Lis. 

 

3. Uzbrojenie i sprzęt artyleryjski Sprzęt pododdziałów ogniowych: 

Podstawowym uzbrojeniem dywizjonów ogniowych, poczynając od 1951 r., 

a kończąc na przełomie wieków, były ciągnione 152 mm haubico-armaty wz. 1937 (MŁ-

20) i 122 mm armaty wz. 1931/37 (A-19) przeznaczone do wywalczenia przewagi 

ogniowej, niszczenia ważnych celów w głębi taktycznej i burzenia polowych umocnień 

obronnych. Począwszy od połowy lat osiemdziesiątych, zastępowane one były wyrzut-

niami artylerii rakietowej i samobieżnymi systemami artyleryjskimi. Masowa produkcja 
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tych dział rozpoczęła się w ZSRR w II połowie lat 30. Różniące się kalibrem i długością 

lufy, osadzone były na identycznym łożu i posiadały podobne parametry techniczno-

eksploatacyjne. 

Dla celów bardziej przejrzystej charakterystyki, a także pokazania różnic taktyczno-

technicznych w stosunku do systemów wprowadzanych na uzbrojenie Brygady w latach 

następnych, należy odnieść się tylko do p o d s t a w o w y c h  p a r a m e t r ó w  

t e c h n i c z n o - b o j o w y c h :  

- ciężar - ok. 7200 kg w położeniu bojowym, 

- szybkostrzelność - 3-4 strzały/min. 

- obsługa - 9. żołnierzy, 

- czas przejścia w położenie bojowe - 8-10 minut. Podstawowe różnice to: donośność 

haubicoarmaty: 17 230 m i armaty: 20 400m, odległość strzału bezwzględnego 

haubicoarmaty: 890m/s i armaty: 975m/s i znacznie niższy promień rażenia pocisku 122 

mm. Dzięki obniżeniu ciężaru pocisku uzyskano w armatach znacznie większy zasięg 

i odległość strzału bezwzględnego, co skutkowało lepszą skutecznością przy strzelaniu 

bezpośrednim. 

Z przedstawionych danych można najogólniej wnioskować, że dywizjony 

wyposażone w ten sprzęt dysponowały znaczną siłą ognia, niską manewrowością i nie 

zapewniały należytej ochrony obsługom dział. Od 1985 r. sukcesywnie modernizowano 

znajdujące się w Brygadzie haubicoarmaty poprzez zastosowanie instalacji oświetleniowej 

i pneumatycznej instalacji hamulcowej. Oprócz tego zastosowano koła z samochodu 

KRAZ-255B. W ten sposób powstała haubicoarmata wz. 1937/85. Od powstania 31 BAA 

dywizjony ogniowe liczyły etatowo po 18 dział, należy jednak podkreślić, że w Brygadzie 

występowała znaczna ilość dział różnych kalibrów i wzorów, ponadetatowych, 

przeznaczonych do szkolenia oraz na potrzeby jednostek mobilizowanych. 

W 1978 r. w skład Brygady wszedł dywizjon artylerii rakietowej wyposażony 

w wyrzutnie artyleryjskie BM-21 Grad. Dywizjon rakietowy BM-21 był przeznaczony do 

rażenia szczególnie celów powierzchniowych, stanowisk ogniowych artylerii, sprzętu 

bojowego w rejonach ześrodkowania. 

 

Wyrzutnia BM-21 Grad posiadała 40 prowadnic rurowych zainstalowanych na 

zmodyfikowanym podwoziu samochodu Ural-375D. Standardowym typem pocisku 

wystrzeliwanym z BM-21 jest 122mm pocisk z głowicą odłamkowo - burzącą o masie 66 

kg i donośności 20 400 m. 

P o d s t a w o w e  d a n e  w y r z u t n i  to: 

- masa z rakietami - 13 710 kg, 

- prędkość max - 75 km/h, 

- czas wystrzelenia salwy 40 pocisków - 20 s, 

- obsługa - 6 żołnierzy. 

Zasadniczym zadaniem tego pododdziału było zapewnienie tzw. wysokiej gęstości 

ognia przy dużej własnej manewrowości. Łatwo policzyć, że mógł on w ciągu 20 sekund 

wykonać salwę 720 pocisków i po kilku minutach opuścić stanowiska ogniowe. 
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W 1985 r. w skład Brygady wszedł dywizjon wyposażony w 203mm samobieżne 

armaty 2S7 Pion (Piwonia). System jest działem samobieżnym, składającym się z dwóch 

zespołów (203 mm armaty i podwozia gąsienicowego, bazującego na elementach czołgu 

T-80 ) przeznaczonym do niszczenia: stanowisk dowodzenia, środków łączności, siły 

żywej, sprzętu technicznego w rejonach ześrodkowania. Armata mogła razić cele 

taktycznymi ładunkami jądrowymi, posyłając 110- kilogramowe pociski na odległość 

ponad 37 500 m w tempie 2 strzałów na minutę. 

P o d s t a w o w e  d a n e  t a k t y c z n o - t e c h n i c z n e :  

- masa bojowa - 46 T, 

- prędkość max. - 50 km/h, 

- zasięg jazdy - 480 km, 

- obsługa - 7 żołnierzy. 

Dywizjon charakteryzował się największą mocą uderzeń w pełnym rozumieniu tego 

słowa, działa te mogły być środkami przenoszenia ładunków jądrowych. 

W końcu lat dziewięćdziesiątych leciwe 152 mm haubicoarmaty MŁ20 wz.37/85 

zostały zastąpione sprzętem samobieżnym: samobieżnymi haubicami 2S1 Gożdzik i 152 

mm samobieżnymi haubicoarmatami wz.1977 Dana. Obie te konstrukcje, choć różniące się 

kalibrem i trakcją, posiadały podobne, współczesne parametry dotyczące manewrowości, 

szybkostrzelności i ochrony obsługi, czasie działania w strefach skażeń 

promieniotwórczych i chemicznych. 

 

Samobieżna haubica 122 mm 2S1 Goździk była produkowana na licencji w Polsce, 

w zakładach Huta Stalowa Wola w latach 1984-1994. Budowę oparto na konstrukcji 

czołgu pływającego PT-76 oraz przedłużonym podwoziu transportera opancerzonego 

MTLB. Działo posiadało zmechanizowany układ zasilania amunicją, który zapewniał 

prowadzenie ognia z szybkostrzelnością od 5 do 7 strzałów/min. 

P o d s t a w o w e  p a r a m e t r y  t a k t y c z n o - t e c h n i c z n e  to: 

- max donośność - 12 400 m 

- masa - 15 700 kg 

- załoga - 4 żołnierzy 

- zasięg jazdy - 500 km 

- wysokość działa - 2,72 m 

- szerokość działa - 2,85 m 

- długość działa - 7,26 m 

Do strzelania stosowano naboje rozdzielnego ładowania, przede wszystkim 

z pociskiem: odłamkowo-burzącym (o maksymalnej donośności 15 300 m i masie 21,76 

kg), dymnym i kumulacyjnym (o masie 18,2 kg), stabilizowanym brzechwowo. Pojazd 

przewoził 40 sztuk amunicji, jednak podczas przygotowania działa do pływania liczbę 

nabojów należało ograniczyć do 30. 

 

Samobieżna armato-haubica 152 mm wz. 1977 Dana zbudowana jest na podwoziu 

ciągnika kołowego Tatra T-815 VT Kolos o napędzie na wszystkie koła w układzie 8x8. 
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Po przeprowadzeniu prób polowych działo zostało w 1980 r. wprowadzone do produkcji 

seryjnej, a od 1983 r. znajdowało się na uzbrojeniu artylerii WP. 

P o d s t a w o w e  p a r a m e t r y  t a k t y c z n o - t e c h n i c z n e  to: 

- max. donośność 18 700 m, 

- masa - 23 000 kg (własna), 29 250 kg (bojowa), 

- załoga - 5 żołnierzy, 

- pancerz - do15 mm, 

- dodatkowe uzbrojenie - 1 przeciwlotniczy karabin maszynowy 

12,7 mm 

- prędkość - do 80 km/h. 

Do strzelania używane były naboje, m.in. z pociskami odłamkowo-burzącymi, 

przeciwpancernymi, kumulacyjnymi, przeciw betonowymi, oświetlającymi i dymnymi. 

 

Ciągniki artyleryjskie: 

112 pac i 31 BAA wyposażone były w ciągniki artyleryjskie S-60 i S-80. Były to 

traktory gąsienicowe, zaprojektowane w pierwszej połowie lat 30-tych o masie 10 640 kg, 

uciągu na haku 5 500 kg i prędkości na drodze do 8 km/h. 31 BAA w większości 

pododdziałów wyposażona już była w modyfikację pierwszego ciągnika S-60, w wersję S-

80, silniejszą, nieznacznie szybszą, z zabudowaną kabiną kierowcy. Były to jednak 

adaptowane na potrzeby ciężkiej artylerii gąsienicowe ciągniki rolnicze, bardzo wolne, 

o niewielkim zasięgu. Wyróżniały się wysoką odpornością części na zużycie, niezawodną 

pracą i niskimi kosztami eksploatacji, naturalnie nie zabezpieczały jednak możliwości 

transportu dla obsług dział, amunicji i wyposażenia. 

Popularne „stalińce" (S-60 i S-80) zostały zastąpione typowo artyleryjskimi 

ciągnikami Ja-12 i ACS „Mazur" D-350. Były to już konstrukcje zapewniające znacznie 

większą manewrowość, możliwość transportu części zapasu amunicji i obsługi dział. 

Artyleryjski ciągnik gąsienicowy JA -12 posiadał następujące p a r a m e t r y :  

- ładowność - 2 000 kg, 

- uciąg na haku - 8 000 kg, 

- prędkość maksymalna- na drodze 37,5 km/h, 

- zasięg- na drodze 290 km. 

Opracowany został w ZSRR w 1942 r. na podwoziu czołgu lekkiego T-70 o masie 

własnej 6 500 kg. W kabinie znajdowało się miejsce dla trzech żołnierzy, pozostała 

obsługa działa przewożona była na skrzyni ładunkowej. Ciągnik ten nazywany był 

popularnie „Jasiem". 

 

Nowszą i udaną konstrukcją był wprowadzany od 1962 r. do dywizjonów armat 

i haubicoarmat nowy ciągnik artyleryjski ACS D-350 „Mazur". Ciągnik był produktem 

Zakładów Mechanicznych w Łabędach budowanym na bazie czołgu T-55, posiadał dużą 

siłę pociągową i zdolności manewrowe. W kabinie znajdowało się pomieszczenie dla całej 

obsługi działa. Posiadał zdecydowanie lepsze p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e  od 

Ja-12: 
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- ciężar własny - 13 500 kg, 

- ładowność skrzyni ładunkowej - 12 500 kg, 

- uciąg na haku - 12 500 kg, 

- maksymalny ciężar przyczepy - 25 000 kg, 

- prędkość jazdy po szosie - 53 km/h, 

- zasięg jazdy (z ładunkiem i przyczepą) - 490 km. 

Ciągniki te, przez długie lata cieszące się dobrą opinią obsługujących je artylerzystów 

i remontowców, począwszy od 1983r., zostały stopniowo zastępowane ciągnikami 

kołowymi KRAZ 255b. 

KRAZ 255b to ciężki samochód terenowy o wielkiej mocy. Pomimo dużej masy, ale 

dzięki odpowiednim parametrom, między innymi zwiększonej powierzchni opon, mocy 

silnika i napędu na wszystkie koła, był pojazdem niezwykle sprawnym w terenie, 

pokonującym przeszkody i poligonowe bezdroża w każdych warunkach atmosferycznych 

i porach roku. 

Posiadał n a s t ę p u j ą c e  p a r a m e t r y  t e c h n i c z n e  i  e k s p l o a t a c y j n e :  

- pojemność silnika -15.0 l 

- moc silnika - 240 KM 

- ładowność skrzyni - 11950 kg 

- napęd na koła - 6x6 

- prędkość max - 70 km/h 

- głębokość pokonywania przeszkód wodnych - 1m. 

 

Sprzęt pododdziałów dowodzenia i rozpoznania artyleryjskiego: 

Zadania wsparcia ogólnego realizowane przez pododdziały ogniowe mogły być 

wykonane tylko przy wykorzystaniu technicznych środków rozpoznania. Do 

podstawowych środków należały: pododdziały rozpoznania dźwiękowego, stacje 

radiolokacyjne i pododdziały rozpoznania radioelektronicznego. Dla celów bezpośredniego 

wsparcia wykorzystywano optyczne przyrządy obserwacyjne, poczynając od lornetek, 

poprzez dalmierze stereoskopowe, na laserowych kończąc. 

Bateria rozpoznania dźwiękowego (Stacje PZK lub AZK-5) umożliwiała wykrycie 

oraz określenie współrzędnych strzelających baterii artylerii i moździerzy przeciwnika, 

a także obsługiwała strzelania własnej artylerii poprzez wcięcie i ustalenie miejsc 

wybuchów pocisków. Praktyczny zasięg 6-12 km (teoretyczny 12-24 km) osiągany mógł 

być tylko w dobrych warunkach propagacji dźwięku. System był mobilny, składał się 

z plutonu liniowego, który rozwijał placówki dźwiękowe, posterunku uprzedzającego 

i centrali z plutonem rachunkowym opracowującym wyniki pomiarów. Bateria po 

rozwinięciu w ugrupowanie bojowe mogła prowadzić rozpoznanie w pasie 6-8 km. 

Rozpoznanie radiolokacyjne w Brygadzie prowadzone było poprzez wprowadzone na 

uzbrojenie od początku lat 80. stacje naziemnego rozpoznania artyleryjskiego SNAR-

10. Bazą stacji było podwozie ciągnika opancerzonego MTLB. 

 

G ł ó w n e  p a r a m e t r y  s t a c j i  to: 

- szerokość pasa rozpoznania - 4-50 tysięcznych, 
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- głębokość rozpoznania - czołgi i transportery - 16-24 km, kolumny piechoty - 10-12 

km, niszczyciele - 40-60 km, naziemne wybuchy - 4-10 km, nawodne wybuchy - 14-23 

km, 

- czas rozwinięcia - 5 minut, 

- średni czas określania współrzędnych - do 20 sekund, 

- dokładność w kierunku - 0-02 tysięcznych, 

- dokładność w odległości - do 20 m. 

Za pomocą naziemnej stacji rozpoznawczej NRS-1 wyposażonej w radionamierniki 

prowadzono rozpoznanie radioelektroniczne, mające na celu wykrywanie pracujących 

radiostacji przeciwnika i określanie ich współrzędnych. 

P o d s t a w o w e  d a n e  t a k t y c z n e  to: 

- szerokość pasa rozpoznania - 12-24 km, 

- czas rozwinięcia - podstawa 6 km i łączność radiowa 40 minut, podstawa - 12 km - 60 

minut, 

- średni czas określania współrzędnych - 15-20 minut, 

- dokładność w kierunku - 0,3%, 

- dokładność w odległości - 0,6%. 

Zasięg zależał od mocy generowanego sygnału. Radionamierniki montowane były na 

samochodach osobowo-terenowych Gaz 69. 

 

System łączności Brygady oparty na przenośnych radiostacjach małej mocy UKF (R-

108, R-107), pokładowych R-123 i sieci przewodowej zapewniał łączność pomiędzy 

elementami ugrupowania bojowego Brygady i dywizjonów. W miarę upływu czasu, wraz 

z pojawianiem się nowego sprzętu artyleryjskiego, był uzupełniany wozami dowodzenia 

Skot R-2 i WD43 na podwoziu UAZ 469 (z chwilą wejścia w struktury Brygady 

dywizjonów 122 mm samobieżnych haubic 2S1 i 152 mm samobieżnych haubicoarmat 

wz.1977 Dana). 

Oczywiście nie sposób w krótkim opracowaniu przedstawić wszystkich zmian 

w uzbrojeniu i sprzęcie jednostek artyleryjskich w Głogowie na przestrzeni półwiecza, 

zasygnalizowane zmiany, szczególnie w technice artyleryjskiej, pozwalają jednak 

zrozumieć ogólne tendencje rozwojowe w tym rodzaju wojsk. 

4. Szkolenie w warunkach garnizonowych i poligonowych 

5 PBAA, 5BAA i 5BA prowadziły szkolenie w systemie wprowadzonym 

i doskonalonym w Wojsku Polskim w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, dzielącym 

się na szkolenie w warunkach garnizonowych i co najmniej dwukrotnym pobycie na 

poligonie (na zimowej i letniej szkole ognia) oraz na ćwiczeniach z wojskami 

organizowanymi i kierowanymi przez kierownictwo MON i Dowództwo ŚOW. 

Ze względu na znaczne skadrowanie głogowskiej brygady pobyt na szkoleniach 

poligonowych i ćwiczeniach na ogół poprzedzany był mobilizacyjnym rozwinięciem 

jednego lub dwóch dywizjonów (7.12.1967 r. całej Brygady). W ramach tego typu szkoleń 

organizowano przegrupowania na poligony, dokonywano zgrywania baterii, dywizjonów. 
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Szkolenie kończono ćwiczeniami taktycznymi określonych szczebli dowodzenia, 

treningiem kierowania ogniem ze strzelaniem amunicją bojową lub treningiem sztabowym 

z elementami kierowania ogniem. Szczególnie trudnym okresem organizacji szkoleń 

i ćwiczeń w warunkach poligonowych była dekada lat dziewięćdziesiątych przy bardzo 

ograniczonych stanach żołnierzy służby zasadniczej i oszczędnościach środków na 

szkolenie wojsk. Wielokrotnie, zgodnie z decyzją dowódcy ŚOW, organizowano wspólne 

szkolenia, ćwiczenia i treningi kierowania ogniem z 23 BAA. Do szkolenia poligonowego 

wykorzystywano artyleryjskie poligony w Toruniu i Nowej Dębie, typowo artyleryjskie 

osie poligonu Żagań (Przejęsław), ale i ogólnowojskowe pasy taktyczne poligonu Żagań 

(Karliki), Wędrzyn, Orzysz, Drawsko. W Wicku Morskim do lat siedemdziesiątych 

dywizjony odbywały strzelania morskie. Po opuszczeniu przez wojska radzieckie 

Świętoszowa znacznie poszerzył się obszar Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk 

Lądowych Żagań, gdzie organizowano szkolenie Brygady w oparciu o obozowisko 

Trzebień i istniejące pasy taktyczne poligonu poradzieckiego. Szerokość pasów 

taktycznych stwarzała możliwości uczestnictwa Brygady w ćwiczeniach 

ogólnowojskowych Związków Taktycznych ŚOW ze strzelaniem amunicją bojową. 

Ppłk Henryk Poźlewicz, pierwszy dowódca jednostki artyleryjskiej, nie zastał 

w Głogowie, bo nie mógł, elementów bazy szkoleniowej do doskonalenia swoich 

żołnierzy. Wbrew pozorom jednak, sama natura, ukształtowanie terenu, szczególnie na 

terenie Górkowa, stwarzała idealne warunki do szkolenia zwiadowców, dalmierzystów, 

a nieużytki na wschód od Serbów służyły w późniejszym okresie do szkolenia z taktyki 

i działoczynów. Po odgruzowaniu dróg znaczne tereny wokół koszar także odpowiadały 

tym wymogom. 

 

Systematyczna rozbudowa bazy szkoleniowej, praktycznie do rozformowania, której 

myślą przewodnią było przygotowanie do poligonowych sprawdzianów taktycznych 

i ogniowych właśnie w garnizonie, dawała gwarancję uzyskania pozytywnych wyników na 

poligonach i znacznie ograniczała koszty szkolenia. 

W efekcie rozbudowy bazy szkoleniowej Brygada posiadała w koszarach dobrze 

wyposażone sale wykładowe do szkolenia specjalistów artyleryjskich (rachmistrzów, 

topografów, zwiadowców, ogniowców i łącznościowców), a także specjalistyczne do 

szkolenia z przedmiotów zabezpieczenia bojowego. Do szkolenia artylerzystów 

wykorzystywano dwie strzelnice artyleryjsko-karabinowe i poligony zmniejszone - jeden 

do treningów artyleryjskich kadry w sali wykładowej, drugi na tzw. „placu zachodnim", 

zapewniał prowadzenie treningów kierowania ogniem do dywizjonu włącznie. Do 

zmniejszonych poligonów opracowano mapy taktyczne, na których ćwiczono nanoszenie 

celów, opracowanie danych do strzelania, wstrzeliwanie celów, określanie uchyleń 

wybuchów i poprawianie ognia skutecznego. 

Na wspomnianym „placu zachodnim", położonym na zachód od obiektów 

garażowych, znajdowała się strzelnica pistoletowa, ośrodek sprawności fizycznej (OSF), 

rejon do ćwiczeń z zakresu przygotowania dział do strzelania oraz treningów strzeleckich. 

W obrębie koszar funkcjonowała hala sportowa, boiska sportowe i kort tenisowy oraz plac 

codziennych apeli i ćwiczeń z musztry. 
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Plac ćwiczeń Górkowo o powierzchni ponad 120 ha zapewniał wykonanie strzelań 

z broni strzeleckiej, warunki do szkolenia z działoczynów i przedmiotów zabezpieczenia 

działań bojowych, ale przede wszystkim szkolenia zwiadowców, dalmierzystów i obsługi 

technicznej środków rozpoznania (w tym baterii rozpoznania dźwiękowego). W ramach 

placu wydzielono strzelnicę artyleryjsko-karabinową i poligon zmniejszony, który 

zapewniał możliwość przeprowadzenia indywidualnego treningu oficera artylerzysty do 

treningu kierowania ogniem Brygady ze środkami łączności. Poligon zapewniał wykonanie 

wszystkich procedur artyleryjskich, łącznie ze strzelaniem do celów ruchomych. W rejonie 

Górkowa funkcjonowała rzutnia granatów bojowych oraz specjalistyczne place ćwiczeń. 

Na placu ćwiczeń Serby o powierzchni 440 ha ćwiczono przede wszystkim działania 

taktyczne pododdziałów, działoczyny, elementy manewru, do rozwiniętego dywizjonu 

włącznie. Do połowy lat sześćdziesiątych prowadzono tam jeszcze szkolenie strzeleckie na 

poniemieckich strzelnicach pistoletowych i karabinowych. 

Obiekt Brzostów, położony przy ul. Sikorskiego, był tradycyjnie miejscem szkolenia 

baterii meteorologicznej, włącznie z możliwością jej rozwinięcia i sondowania atmosfery. 

Dzięki warunkom dyslokacji, ale przede wszystkim skutecznym działaniom kadry 

kierowniczej, Brygada, jako jeden z nielicznych ZT WRiA, posiadała warunki do 

przeprowadzenia treningów sztabowych z elementami kierowania ogniem na obiektach 

garnizonowych. Istniała możliwość zgrywania systemu dowodzenia i rozpoznania 

w terenie z elementami manewru rzutów ogniowych, za wyjątkiem strzelań amunicją 

bojową. Zgrane dowództwa i sztaby, wyszkolone dywizjony w garnizonie były podstawą 

do osiągania wysokich ocen na poligonach. W zasadzie rokrocznie Brygada brała udział 

w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych SOW pod kryptonimem ORION. Ćwiczenia 

odbywały się z oznaczonymi wojskami, a skala udziału była różna: od dowództwa i sztabu 

poczynając, a kończąc na ćwiczeniach po mobilizacyjnym rozwinięciu dywizjonów ze 

strzelaniem amunicją bojową na poligonach. W ćwiczeniach Orion-89, prowadzonych 

przez dowódcę ŚOW w dniach 27-30.06.1989 r., a obserwowanych przez przedstawicieli 

państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE, Brygada wykonała strzelania na ocenę 

bardzo dobrą. Poważnym przedsięwzięciem szkoleniowym, w którym najlepsze wyniki 

uzyskali podwładni: mjr Krzysztofa Hamrola i mjr Jerzego Kruka, był wieloszczeblowy 

trening kierowania uderzeniami rakiet i ogniem artylerii WP ze strzelaniem amunicją 

bojową Laweta-86 na poligonie w Toruniu . 

Oficerowie brygady brali udział w wieloetapowych konkursach artyleryjskich. 

Zwycięstwo na szczeblu ŚOW, a szczególnie centralnym, było niezwykle prestiżowe 

i często decydowało o dalszej karierze oficera artylerzysty. Konkursy na szczeblu brygady 

odbywały się rokrocznie, natomiast na wyższych szczeblach dowodzenia nieregularnie. 

Najwyższe wyniki i tytuły Mistrzów Ognia Artylerii na szczeblu MON i ŚOW uzyskiwali: 

mjr Jan Jakubowski, mjr Henryk Serwach, kpt. Leszek Chadryś, kpt. Marian Kolczyński, 

kpt. Tadeusz Krasicki, kpt. Andrzej Borowski, por. Krzysztof Hamrol, por. Leon Jodczyk, 

por. Stanisław Prędkowski, por. Eugeniusz Brożek, por. Walenty Biliński, por. Kazimierz 

Goreń, por. Henryk Grzegorczyk, por. Bernard Nowak, ppor. Tadeusz Wiencek, ppor. Zbi-

gniew Włodarczyk, ppor. Jerzy Wojciechowski, ppor. Antoni Borowski i ppor. Mirosław 

Młocek. Na poziomie pododdziałów także odnotowano sukcesy w prowadzonym w latach 
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sześćdziesiątych współzawodnictwie wieloszczeblowym W 1960 r. 2 bateria artylerii 

dowodzona przez por. Walentego Bilińskiego zajęła I miejsce na Centralnych Zawodach 

Artylerii Wojska Polskiego, a w 1963 r. 4 bateria por. Stanisława Prędkowskiego była 

najlepsza na okręgowych i centralnych zawodach w tym konkursie. 

Brygada jako jednostka o niepełnych stanach mogła wykonać zadania zgodnie 

z wojennym przeznaczeniem tylko po mobilizacyjnym rozwinięciu. Zadania mobilizacyjne 

Brygady na przestrzeni lat ulegały zmianom, ale zawsze były bardzo szerokie. Oprócz 

zadań stałych i niezmiennych, jak mobilizowanie jednostek do funkcjonowania garnizonu 

w czasie wojny (pododdziały ochrony, komenda garnizonu, warsztaty techniczne) po 

szpitale polowe i elementy gromadzenia rezerw, itp. Od lat sześćdziesiątych Brygada była 

przygotowana jako jednostka mobilizująca do utworzenia nowych jednostek artylerii. Był 

to 108 zapasowy pułk artylerii, a od 1985 r. 14 Brygada Artylerii Haubic, dla których 

wydzielone były zalążki kadry dowódczej, zgromadzony i konserwowany sprzęt 

artyleryjski oraz wyposażenie. Precyzyjnie wykonana dokumentacja, kompetentny 

i skuteczny Zespół Kierowania Mobilizacyjnym Rozwinięciem, elementy bazy 

mobilizacyjnej (pośrednie punkty zbiórki, punkt kontrolno - informacyjny i baza 

magazynowa) były obiektem codziennej troski kadry kierowniczej. Wysoki procent 

stawiennictwa na ćwiczenia mobilizacyjne osiągano poprzez regularne kontakty ze 

środowiskiem rezerwistów, byłych żołnierzy Brygady, w większości mieszkańców 

Głogowa i pracowników głogowskich przedsiębiorstw, w tym KGHM „Polska Miedź” 

S.A. Brygada w działalności mobilizacyjnej należała zawsze do przodujących w ŚOW i 

WP. Na jej obiektach zorganizowano 29.031978 r. pokaz elementów bazy mobilizacyjnej 

dla przedstawicieli sztabów armii państw sygnatariuszy Układu Warszawskiego, na czele z 

szefem sztabu Wydzielonych Sił Zbrojnych UW, generałem armii Andrejem Gribkowem. 

Przygotowane elementy bazy Brygady służyły następnie jako wzorcowe dla innych 

jednostek ŚOW i WP. 

Nową formą realizacji zadań szkoleniowych był również udział w misjach 

pokojowych pod błękitną flagą ONZ, w których uczestniczyli żołnierze Brygady. Ze 

względu na specyfikę jednostki i potrzeby kompletowanych kontyngentów udział 

żołnierzy brygady był symboliczny. W pracach Międzynarodowej Komisji Nadzoru 

i Kontroli w Wietnamie brał udział ppłk Kazimierz Wenzel. W Polskiej Jednostce 

Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, w Egipcie i na 

Wzgórzach Golan, służbę pełnili: chor. Kazimierz Bryl, chor. Andrzej Rusoń, chor. 

Ewaryst Sowala, st. sierż. Karol Bednarski, chor. Lucjan Mońka, st. sierż. sztab. Tadeusz 

Kuter. W siłach pokojowych KFOR i SFOR w krajach byłej Jugosławii służbę pełnili: mjr 

Henryk Worońko, plut. Grzegorz Karaban i por. Jacek Pajda. 

5. Baza logistyczna (służb technicznych i kwatermistrzowskich) 

Przez cały okres istnienia jednostek artyleryjskich szczególną uwagę przykładano do 

rozwoju i funkcjonalnego utrzymania elementów bazy służb technicznych 

i kwatermistrzowskich. Baza przez cały okres była rozbudowywana, modernizowana 

i dostosowywana do aktualnych potrzeb, rozwoju i zmian w technice i wyposażeniu 

wojskowym. W warunkach obiektu koszarowego i możliwości zajmowanego terenu 
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rozbudowano garaże na sprzęt samochodowy, ciągniki artyleryjskie, pojazdy 

artyleryjskiego rozpoznania, łączności i dowodzenia, wyrzutnie rakietowe i działa 

samobieżne. Również na obiekcie Serby na wysokim poziomie zorganizowane zostały 

brygadowe magazyny amunicji artyleryjskiej, broni strzeleckiej i materiałów 

wybuchowych jak również garaże i place działowni na sprzęt artyleryjski pododdziałów 

skadrowanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na te nowatorskie rozwiązania i elementy bazy 

technicznej i kwatermistrzowskiej, które były stawiane przez ŚOW i Wojsko Polskie jako 

przykład do naśladowania dla innych jednostek. Do tych obiektów należy zaliczyć: 

-    Budynek Punktu Kontroli Technicznej - oddany do użytku w 1974 r. z instalacjami do 

sterowania bram wjazdowych i wyjazdowych oraz urządzeniami łączności głośno 

mówiącej z poszczególnymi obiektami parku technicznego i garażami. 

- Automatyczna Myjnia Pojazdów Samochodowych i Sprzętu Artyleryjskiego. 

- Warsztaty techniczne sprzętu samochodowego i artyleryjskiego. 

- Hala Obsługi Technicznej o powierzchni ok 800 m, w której było 10 stałych 

stanowisk do obsługi technicznej pojazdów samochodowych i gąsienicowych oraz kanały 

rewizyjne. 

- Stacja Diagnostyczna Pojazdów Samochodowych. 

- Akumulatorownia i oczyszczalnia ścieków. 

- Magazyny służby mundurowej 

- Magazyny i elementy bazy mobilizacyjnej jednostek nowo formowanych 

- Kasyno Wojskowe z siecią kantyn, kawiarenek i bufetów 

- Wojskowe Gospodarstwo Rolne 

6. Rozformowanie 5 Brygady Artylerii 

„Program Przebudowy i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-

2006" przyjęty przez Sejm RP 26.05.2001 r. zakładał między innymi reorganizację 

struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych. Zasadnicze założenia tego programu zakładały 

rozformowanie części jednostek. Wśród wielu jednostek przewidzianych do 

rozformowania znalazła się 5BA. Dowódca KPZ rozkazem Nr PF 13 z dnia 14.02.2001 r. 

określił szczegółowe zadania, przedsięwzięcia i terminy ich realizacji, wydał wytyczne 

odnośnie współdziałania z innymi jednostkami w zakresie logistycznego zabezpieczenia 

rozformowania i przekazania zadań mobilizacyjnych. Ostateczny termin rozformowania 

brygady określono na 30.09.2001 r. 

Decyzja ta dla głogowskich artylerzystów, kadry zawodowej, pracowników wojska 

oznaczała utratę perspektyw rozwoju zawodowego, niepewność dalszych losów, a dla 

części utratę miejsca służby lub pracy. Została ona przyjęta z żalem również przez 

wypróbowanych przyjaciół brygady, władze administracyjno - samorządowe, kadrę 

kierowniczą i pracowników zaprzyjaźnionych zakładów pracy i mieszkańców miasta. 

Większość kadry zawodowej od lat związanej z Głogowem po prostu nie wyobrażała 

sobie, jak można rozpoczynać od nowa służbę w odległym garnizonie, w pełni sił żegnać 

się ze służbą, a w końcu własnymi rękoma likwidować i przekazywać to, co przez lata było 

przedmiotem tworzenia i codziennej troski. 
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Proces organizowania, tworzenia wyzwala ambicje, daje satysfakcję i siły do 

skutecznej służby, pozwala w końcu snuć plany. Proces likwidacji przebiega odwrotnie, 

jest trudny, powoduje frustrację wykonawców, bo realizowany jest przez kadrę i 

pracowników wojska niepewnych swojej przyszłości zawodowej. Nastroje te nieodłącznie 

towarzyszyły procesowi rozformowania, a realizowane zadania były bardzo 

odpowiedzialne. Każdy zaewidencjonowany składnik mienia wojskowego, poczynając na 

ciężkim sprzęcie artyleryjskim ze skomplikowanym ukompletowaniem, a kończąc na 

elemencie wyposażenia żołnierza, tysiące egzemplarzy broni strzeleckiej, oznakowanej 

numerowo, musiały trafić do określonego odbiorcy, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem, w stanie wartości użytkowej. Ten złożony i żmudny proces realizowany 

był przez malejącą stopniowo kadrę kierowniczą, żołnierzy i pracowników cywilnych, 

często w atmosferze napiętych terminów, ale i napięć służbowych, przy coraz bardziej 

ograniczonych możliwościach pozostającego w garnizonie stanu osobowego i środków 

transportowych. 

Część sprzętu artyleryjskiego, szczególnie działa samobieżne i wyrzutnie rakietowe, 

przekazano do innych jednostek artyleryjskich, pozostały sprzęt do składnic. 

Poważnym wyzwaniem było załadowanie i transport wojennych zapasów amunicji 

artyleryjskiej i strzeleckiej, materiałów wybuchowych i środków bojowych. Nie sposób 

przecenić pracy personelu kancelarii jednostki, która przygotowała do archiwizacji tony 

akt. 

W tych warunkach organizowano uroczystość pożegnania sztandaru, która odbyła się 

15.08.2001 r., w Dniu Święta Wojska Polskiego, pod pomnikiem Dzieci Głogowskich 

w obecności przełożonych z KPZ, byłych żołnierzy Brygady, władz administracyjno -

samorządowych i mieszkańców miasta. Przekazano sztandar reprezentującemu 23 ŚBA z 

Bolesławca kpt. Andrzejowi Muskale, dowódcy 1das uzbrojonemu w 203 mm armaty 

samobieżne 2S7, przekazane wcześniej z Głogowa w procesie restrukturyzacji w roku 

1998. Sztandar po pożegnaniu przez dowódcę i delegację żołnierzy, po ostatniej 

prezentacji przed szykiem pododdziałów, w odkrytym samochodzie, w asyście 

motocyklistów przejechał ulicami miasta. Ze względów formalnych, związanych 

z brakiem odpowiednich przepisów prawnych, sztandar we wrześniu 2001 r. przekazano 

jednak do Muzeum Wojska Polskiego. Na uroczystość pożegnania sztandaru przybyli 

dawni dowódcy oraz bardzo duża grupa żołnierzy zawodowych będących w służbie i w 

rezerwie z terenu całej Polski, którzy pełnili służbę wcześniej w Brygadzie. Po uroczystym 

apelu pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich na terenie koszar odbyło się ostatnie spotkanie 

żołnierskich pokoleń, obecnych i byłych pracowników cywilnych, a także licznej grupy 

przyjaciół Brygady ze środowiska cywilnego, obecnych i byłych władz miasta i powiatu, 

instytucji i zakładów pracy. Ta część uroczystości przybrała formę festynu kulturalno - 

rozrywkowego. 

Dowództwo KPZ, przy udziale organów kadrowych, prowadziło intensywne działania 

mające na celu maksymalne zagospodarowanie zasobów kadrowych. W efekcie tych 

działań do dalszego pełnienia służby zawodowej w innych jednostkach skierowano 105 

żołnierzy zawodowych, z czego większość (89) do jednostek 2KZ i POW, a tylko kilku 
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oficerom i podoficerom znaleziono etaty w ŚOW. Żołnierze Brygady rozpoczęli dalszą 

służbę w następujących garnizonach: Hrubieszowie, Chełmie, Lublinie, Ciechanowie, 

Tomaszowie Mazowieckim, Leźnicy, Glinniku, Krakowie, Jarosławiu, Tarnowskich 

Górach, Braniewie, Bartoszycach i w Bolesławcu. W związku z otrzymanym i skróconym 

na wniosek żołnierza wypowiedzeniem stosunku służbowego dokonanego przez organ 

wojskowy zwolniono 4 żołnierzy zawodowych, a 12 wręczono wypowiedzenia. Na 

decyzje kadrowe do dalszego pełnienia służby oczekiwało 4 żołnierzy zawodowych, 

a w stosunku do sześciu brak było jakichkolwiek decyzji. Kadra zawodowa znajdująca się 

w okresie wypowiedzenia, oczekująca na decyzje kadrowe oraz bez decyzji kadrowych, 

została skierowana do wykonywania zadań służbowych w 23 ŚBA w Bolesławcu, 69 

paplot w Lesznie i 6 OPS w Głogowie. 81 podoficerów i szeregowych służby zasadniczej 

przekazano zgodnie z wytycznymi do jednostek korpusu w celu dalszego pełnienia służby. 

Z 33 pracownikami cywilnymi rozwiązano umowę o pracę zgodnie z przepisami 

zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla 

Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej. Spośród 

zwolnionych pracowników 12 zostało zatrudnionych w jednostkach i instytucjach 

garnizonu, 9 przeszło na emeryturę lub uzyskało świadczenia emerytalne, pozostałych 12 

zasiliło szeregi głogowskich bezrobotnych. 

W efekcie działań logistycznych prowadzonych w ostatnim etapie przez grupę 

likwidacyjną do 30 września 2001r. rozformowano 5BA w Głogowie. Mienie ruchome, 

sprzęt, techniczne środki bojowe przekazano do innych jednostek oraz do oddziału 

terenowego AMW we Wrocławiu. Uzbrojenie, środki bojowe i materiałowe, zgromadzone 

na potrzeby mobilizacyjne, przekazano dowódcy 6 pdm, rozliczono pieczęcie służbowe 

i urzędowe. Zniszczono dokumentację etatową i tabele należności oraz wyciąg 

z zestawienia zadań mobilizacyjnych, dokumentację gotowości bojowej i mobilizacyjnej. 

Dokumentacja jednostki została przekazana do filii nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych we 

Wrocławiu, natomiast teczki likwidacyjne poszczególnych służb zostały przekazane do 

2KZ 

Brygada w momencie rozformowana była związkiem taktycznym artylerii opartym na 

odpowiadających potrzebom współczesnego pola walki środkach ogniowych, 

samobieżnych działach i wyrzutniach rakietowych o znacznym zasięgu oddziaływania 

ogniowego i możliwościach manewrowych, z nowoczesnym systemem dowodzenia 

i rozpoznania, mającym za zadanie zapewnienie ciągłości wsparcia ogólnego pancernych 

i zmechanizowanych oddziałów i związków taktycznych Korpusu. 

Po załatwieniu wszystkich formalności i złożeniu stosownych wniosków decyzją nr 

262 MON z dnia 4.09.2002 r. 1 dywizjon artylerii samobieżnej „Pion” 23 ŚBA stał się 

oficjalnie spadkobiercą tradycji 5 BA. W dywizjonie tym utworzono Izbę Pamięci, 

w której wyeksponowano przejęte z Sali Tradycji plansze, eksponaty, odznaczenia 

i kroniki. W 2006 roku po rozformowaniu 1 dywizjonu 203 mm armat 2S7 w Bolesławcu 

kontynuatorem tradycji rozformowanej brygady został 3 dywizjon artylerii rakietowej 23 

ŚBA. Strażnikami artyleryjskich tradycji są emerytowani i pozostający w służbie byli 

żołnierze, którzy pod patronatem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i zarządu Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego od 2002 r., w dniu święta jednostki, przypadającym 4 grudnia, 
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spotykają się na uroczystym apelu pod Pomnikiem Artylerzysty i na tradycyjnym 

„Obiedzie Artyleryjskim", wspominają pełną chwały i sukcesów szkoleniowo-

wychowawczych służbę i dokonania swoich poprzedników. Od 2008 roku kompania 

honorowa 3 dar 23 ŚBA występuje z pocztem sztandarowym 5 Brygady Artylerii, który 

otrzymała w depozyt z Muzeum Wojska Polskiego. 

7. Osiągnięcia w służbie i pracy 

Osiągnięcia szkoleniowo-wychowawcze przez cały okres istnienia 5BA i jej 

poprzedniczek co roku plasowały ją wśród przodujących jednostek Wojsk Rakietowych 

i Artylerii w Wojsku Polskim. 

Na przestrzeni lat zmieniały się regulaminy współzawodnictwa, jednak nie 

przeszkadzało to Brygadzie uzyskiwać znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach 

działalności. 

Najbardziej prestiżowym, przyznawanym za wybitne osiągnięcia w szkoleniu 

(wysokie oceny ćwiczeń taktycznych i strzelań, ćwiczeń mobilizacyjnych i wyniki 

Inspekcji Sił Zbrojnych), było wyróżnienie w dyrektywie szkoleniowej MON 

i odznaczenie medalem „Za osiągnięcia w służbie wojskowej". Czterokrotnie, w latach 

1973, 1974, 1976 i 1984, osiągnięcia Brygady decydowały o postawieniu jej wśród 

najlepszych jednostek Sił Zbrojnych. W 1998 r. Brygada była wyróżniona Znakiem 

Honorowym Sił Zbrojnych. Trzykrotnie, w latach 1973, 1995, 1999, wyróżniano Brygadę 

medalem „Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego". Wyróżnienia te były skutkiem 

przodowania wśród jednostek artyleryjskich na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 

Nie było takich dziedzin działalności, w których nie odnotowano znaczących 

sukcesów. W działalności logistycznej: najlepszy garnizonowy magazyn amunicji (1975 

r.), najlepiej wyposażony i działający PKT w WP (1978 r.), „Mistrz gospodarności -74" - 

III miejsce wśród garnizonów miejskich. 

Za wzorcową współpracę z organami administracyjno-samorządowymi miasta, 

powiatu i województwa, zakładami Polskiej Miedzi, organizacjami kombatanckimi 

i społecznymi wyróżniono Brygadę: 

- odznaką „Za zasługi dla województwa zielonogórskiego" - 1975 r., 

- odznaką „Za zasługi dla województwa legnickiego" - 1984 r., 

- odznaką „Zasługi dla miasta Głogowa" - 1987 r., 

- złotym medalem „Zasłużony budowniczy LGOM" - 1995 r., 

- odznaką „ Za zasługi dla ZBŻZ" - 1989 r., 

- odznaką „Za zasługi dla LOK" - 1989 r., 

- złotym medalem: „Za zasługi dla ZKRP i BWP" - 1997 r., 

- złotym medalem: „Za zasługi dla PCK" - 1998 r. 

Godne podkreślenia były skuteczne działania pionu oświatowo-wychowawczego 

w kształtowaniu dyscypliny wojskowej, organizowaniu przejęcia nowego rodowodu 

historycznego i tradycji, nadania nowego wymiaru obchodom święta Brygady, 

przygotowaniu uroczystości wręczenia sztandaru, wojewódzkich Obchodów 50-lecia 

Zakończenia II Wojny Światowej i wreszcie uroczystości pożegnania sztandaru. Klub 
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Garnizonowy i Klub Żołnierski ugruntowały swoją pozycję wśród przodujących w ŚOW, 

na ich bazie organizowano okręgowe przeglądy i konkursy, a reprezentanci brygady 

zdobywali tytuły laureatów i wyróżnienia. Były znaczące osiągnięcia w sporcie, 

reprezentacja w piłce nożnej dwukrotnie została mistrzem ŚOW i zdobyła superpuchar 

ufundowany przez dowódcę Okręgu. Sukcesy odnosili też siatkarze, uczestnicy biegów na 

orientację, biegów sprawnościowych na OSF i trójboju wojskowego. 

Z racji estetycznie urządzonego rejonu zakwaterowania, funkcjonalnego zaplecza 

logistycznego oraz nowoczesnej, gabinetowej i polowej bazy szkoleniowej do Brygady 

kierowane były liczne wojskowe delegacje zagraniczne, zarówno wcześniej z państw 

dawnego Układu Warszawskiego i współcześnie z państw NATO. Wielokrotnie Brygada 

wizytowana była przez najwyższych rangą przedstawicieli rządu, parlamentu i MON. 

Trudno personalnie dzielić zasługi, oceniać poszczególne osoby funkcyjne, bo nie 

sposób zastosować jednolitego kryterium; nie jest też celem tego opracowania wymienić 

dokonania wszystkich, których służba i praca przyczyniały się do osiągnięć jednostek 

artyleryjskich w Głogowie na przestrzeni 50-lecia. Tym bardziej, że dla większości 

wybitnych żołnierzy Brygada była miejscem długotrwałej, efektywnej, żołnierskiej służby, 

niekoniecznie skutkującej osiągnięciem najwyższych stanowisk i stopni wojskowych, dla 

innych zaledwie przystankiem w karierze wojskowej - ci odpłacali za doświadczenia 

zdobyte w brygadzie intensywnym wkładem w jej osiągnięcia - i w końcu dla nielicznych 

wybitnych żołnierzy Brygady miejscem długotrwałej, planowej, skutecznej służby, 

przełomowych osiągnięć i ponadczasowych dokonań skutkujących osiągnięciem 

najwyższych stopni wojskowych i stanowisk w strukturach sił zbrojnych. 

Bez wątpienia podwładnym ppłk Henryka Poźlewicza i ppłk Kazimierza Makolądry 

należy przypisać rolę pionierów w zakresie kształtowania zrębów jednostki artyleryjskiej 

w Głogowie, jako tym, którzy w zniszczone, poniemieckie koszary wprowadzili ducha 

Boga Wojny. Płk Józef Petruk jako dowódca Brygady, a później jako Szef Wojsk Rakieto-

wych i Artylerii ŚOW oraz zastępca dowódcy Okręgu, ze swoimi podwładnymi tworzył 

skutecznie nowe oblicze Brygady i garnizonu. Pozostali dowódcy i ich podwładni rozwijali 

skutecznie dzieło poprzedników z bardzo dobrym skutkiem. 

Efekty, które osiągnęła 5 Brygada Artylerii w ciągu 50 lat istnienia, to wysiłek 

wszystkich żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i tysięcy żołnierzy zasadniczej 

służby wojskowej i rezerwy. 

Kilkudziesięciu oficerów, którzy przez kilka lub kilkanaście lat pełnili służbę 

w Brygadzie, wyznaczanych było na kierownicze stanowiska dowódcze w innych 

jednostkach i instytucjach wojskowych, przynosząc też dumę swojej Brygadzie: 

- gen. bryg. rez. Andrzej Juszczak - dowódca 91 ppanc; zastępca Polskiego 

Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO i UE w Brukseli; Szef 

Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP, 

- gen. bryg. rez. Stanisław Żak - komendant WSOWRiArt; Szef Departamentu Kadr 

MON; Szef WSI, 

- gen. bryg. rez. Józef Petruk - szef WRiArt SOW; zastępca dowódcy SOW. 

- gen. bryg. rez. Marian Kolczyński - dowódca 23 ŚBAA; zastępca dyrektora 

Departamentu Kontroli MON- szef Inspekcji Sił Zbrojnych, 
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- płk rez. Zygmunt Demidowski - dowódca 3 BAA; szef WRiArt ŚOW, zastępca szefa 

sztabu ŚOW, 

- płk rez. Zbigniew Skolimowski - szef Logistyki ŚOW, 

- płk rez. Zygmunt Wnuk - szef WSzW Bielsko Biała, 

- płk rez. Stanisław Wójtowicz - szef WSzW Wrocław, 

- płk rez. Wiesław Sołtyszewski - szef WSzW Zielona Góra, 

- płk rez. Zdzisław Nawara - szef WSzW Legnica, 

- płk rez. Andrzej Marciniak - szef WRiArt KOW; Szef WSzW Kraków, 

- płk rez. Piotr Żurakowski - dowódca 23 ŚBAA; szef WRiArt SOW, 

- płk rez. Jan Biały - dowódca 23 BAA; szef WSzW Jelenia Góra, 

- płk Andrzej Bartz - dyrektor Audytu Wewnętrznego MON, 

- płk rez. Stanisław Jodłowski - dowódca 3 pułku rakiet; zastępca szefa sztabu ŚOW; 

szef WSzW Zielona Góra, 

- płk rez. Roman Kłosiński - komendant CSAiU; dowódca 23 ŚBAA, 

- płk rez. Walenty Romanowski - dowódca 18 BROT, 

- płk rez. Mieczysław Kaletka - dowódca SROT, 

- płk rez. prof. dr hab. Tadeusz Krzemień - szef Katedry pracownik naukowy AON, 

- płk rez. Antoni Witkowski - redaktor naczelny „Przeglądu Wojsk Lądowych"; 

redaktor naczelny „Polski Zbrojnej", 

- płk dr rez. Wiktor Matczyński - szef Katedry Taktyki WSOWRiArt, 

- płk dr rez. Henryk Grzegorczyk - szef Katedry WSOWRiArt, 

- płk dr n med. Marian Jarosz - komendant Szpitala Wojskowego, 

- płk dr n med. Stanisław Kuśmierek - szef Katedry Taktyki Organizacji Służby 

Medycznej WAM, 

- płk rez. Jan Orszulik - szef WRiArt 10 Dpanc; komendant WKU Bochnia, 

- płk rez. Jan Szyszkowski - szef WRiArt 12 DZ, 

- płk rez. Florian Siekierski - dowódca 20 ppanc; komendant WKU Sieradz, 

- płk rez. dr Krystian Cuber - szef oddziału Inspekcji Sił Zbrojnych Departamentu 

Kontroli MON, 

- płk rez. Tadeusz Wiencek - dowódca 5 paa, 

- płk rez. Józef Kopijasz - szef PSzW; komendant WKU Głogów, 

- płk rez. Władysław Tkacz - szef PSzW Gliwice, 

- ppłk rez. Józef Bryliński - komendant WKU Głogów, 

- płk rez. Jerzy Biniarz - komendant WKU Głogów, 

- ppłk rez. Zbigniew Mazurek - komendant WKU Głogów, 

- ppłk rez. Andrzej Danielec - komendant WKU Oświęcim, 

- ppłk rez. Stanisław Kałwiński - szef PSzW Nowa Sól; komendant WKU Zielona 

Góra, 

- ppłk rez. Wiesław Wawer - szef Logistyki 69 pplot.  
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Kierownicza kadra dowódcza Brygady w latach 1956-2001 

Dowódcy Brygady 

1956-1957 - ppłk Władysław Tkacz  

1957-1962 - płk Józef Petruk  

1962-1967 - płk Stanisław Wójtowicz  

1967-1975 - płk Zygmunt Wnuk  

1975-1981 - płk Wiesław Sołtyszewski 

1981-1990 - płk Zdzisław Nawara 

1990-1991 - płk Andrzej Marciniak  

1991-2001 - płk Andrzej Truszkowski 

 

Zastępca dowódcy 

1999-2001 - ppłk Wojciech Supko 

 

Zastępca dowódcy ds. liniowych 

1956-1957 - ppłk Kazimierz Makolądra 1957-1961 - ppłk Władysław Tkacz 

1961-1962 - ppłk Walenty Romanowski 

1962-1965 - ppłk Michał Maziej 

1965-1967 - płk Jan Szyszkowski  

1967-1971 - ppłk Józef Ostrowski 

1971-1973 - płk Stanisław Żak  

1973-1976 - płk Zygmunt Rutkowski 1976-1981 - ppłk Jan Żurawicki 

1981-1984 - ppłk Jan Biały 

1984-1985 - czpo ppłk Jerzy Biniarz 

1986-1988 - ppłk Stanisław Jodłowski  

1988-1997 - płk dr Wiktor Matczyński 1997-1998 - czpo ppłk Janusz 

Lenartowicz 

 

Szef sztabu - zastępca dowódcy 

1956-1957 - mjr Antoni Szadurski 

1957-1959 - ppłk Edmund Garlicki 

1959-1961 - ppłk Bohdan Mazurkiewicz  

1961-1974 - ppłk Stanisław Winiarski  

1974-1976 - ppłk Jan Żurawicki  

1977-1982 - ppłk Jerzy Bartczak 

1982-1985 - ppłk Piotr Żurakowski  

1985-1991 - płk Jerzy Biniarz  

1991-1996 - płk Jan Orszulik  

1996-1998 - ppłk Jan Różycki  

1988-1999 - czpo ppłk Marek Donaj  

1999-2001 - płk Wiktor Mączyński 
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Zastępca ds. politycznych 

1956-1957 - mjr Aleksander Kryszczak  

1957-1965 - ppłk Kazimierz Gilicki  

1965-1978 - płk Antoni Szostek 

1978-1981 - ppłk Hieronim Kosior 

1981-1986 - ppłk Kazimierz Nita  

1986-1990 - ppłk Henryk Stan 

 

Szef służb technicznych - zastępca dowódcy 

1967-1970 - ppłk Anatol Janczewski  

1970-1990 - płk Wacław Warwas 

1990-1993 - ppłk Stanisław Murzyn  

1993-1997 - ppłk Zbigniew Skolimowski  

1997-1998 - czpo ppłk Wiesław Wawer 

 

Kwatermistrz - zastępca dowódcy 

1956-1957 - mjr Zenon Smolik  

1957-1958 - mjr Antoni Jaworski  

1958-1964 - ppłk Stefan Giliński  

1964-1965 - mjr Tadeusz Drozdek  

1965-1971 - ppłk Czesław Janiszewski  

1971-1978 - ppłk Witold Grabarczyk  

1978-1982 - ppłk Henryk Serwach 

1982-1998 - płk Jerzy Lewandowski 

 

Szef logistyki - zastępca dowódcy 

1998-2001 - płk Jerzy Lewandowski  

2001 - czpo mjr Jan Żuralski 

 

Dowódcy dywizjonów 

ppłk Franciszek Chudziak, ppłk Józef Kopijasz, ppłk Jan Jakubowski, ppłk Zdzisław Król, 

ppłk Dominik Lewicki, mjr Mieczysław Kaletka, ppłk Stanisław Kałwiński, ppłk Henryk 

Serwach, ppłk Zbigniew Dorosz, ppłk Jan Gostyński, ppłk Wincenty Kuls, ppłk Kazimierz 

Wenzel, ppłk Tadeusz Białek, ppłk Bolesław Runowski, ppłk Czesław Misztal, ppłk Leon 

Jodczyk, ppłk Krzysztof Hamrol, mjr Grzegorz Szyndler, ppłk Tadeusz Gierelak, ppłk 

Józef Bryliński, mjr Jerzy Biniarz, ppłk Michał Krasowski, mjr Michał Szafrański, mjr 

Marian Kolczyński, mjr Andrzej Juszczak, ppłk Jerzy Kruk, ppłk Bernard Nowak, ppłk 

Marek Jackowski, ppłk Zbigniew Tylczyński, ppłk Mirosław Skiba, mjr Alfons Kaniewski, 

ppłk Janusz Lenartowicz, mjr Józef Garguliński, mjr Mieczysław Sikorski, mjr Włodzi-

mierz Chojnacki, mjr Karol Goluch. 
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Dowódcy dywizjonu szkolnego (bateria szkolna) 

kpt. Zygmunt Rutkowski, kpt. Jan Jakubowski, kpt. Jan Gostyński, mjr Stefan Janczewski, 

kpt. Kazimierz Kaczmarek. 

 

Dowódcy baterii dowodzenia brygady 

por. Władysław Figura, kpt. Leon Gostyński, por. Tadeusz Goreń, kpt. Walenty Biliński, 

kpt. Jan Gostyński, kpt. Henryk Serwach, kpt. Czesław Zalewski, kpt. Zygmunt 

Demidowski, por. Tadeusz Wiencek. 

 

Dowódcy kompanii remontowej ( plutonu remontu pojazdów ) 

por. Bolesław Kłódka, chor. Zdzisław Barski, st. sierż. sztab. Wacław Male-wicki, st. sierż. 

sztab. Karol Bednarski, chor. Ewaryst Sowala, kpt. Ryszard Duma, por. Andrzej Basza, 

por. Henryk Wnuk, por. Marian Dżodżko, por. Grzegorz Hyla, kpt. Tomasz Malewicki, 

por. Roman Adamkowski. 

 

Dowódcy kompanii zaopatrzenia (plutonu zaopatrzenia) 

chor. Wacław Wiewióra, chor. Franciszek Obiegała, kpt. Aleksander Til, kpt. Jacek 

Jaszczak, por. Jacek Pajda 

 


