
                                                    SPRAWOZDANIE 

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

 Oddział w Głogowie 

  z  działalności w 2015 roku. 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

           Minął drugi pełny rok działalności naszego oddziału. Na poprzednim 

walnym zebraniu 14 lutego 2015 roku; podsumowaliśmy realizację 

przedsięwzięć roku poprzedniego i przyjęliśmy program w obszarze 

organizacyjnym i finansowym na 2015rok, który dziś podlega sprawozdaniu. 

Jesteśmy już  po opanowaniu procedur  w zakresie planowania i realizacji 

podstawowych celów statutowych, zmierzających do zapewnienia warunków  

funkcjonowania naszego  oddziału. Rok ubiegły to już w zasadzie test naszej 

skuteczności w planowaniu i organizacji przedsięwzięć.  

 

 Podobnie jak rok  wcześniej braliśmy udział w zamierzeniach Zarządu 

Głównego.  

 Celowo postaram się dość precyzyjnie przedstawić zakres tych zamierzeń 

ponieważ udział w nich naszych członków systematycznie maleje a oferta ZG 

jest dość atrakcyjna, ogólnie dostępna  i nisko kosztowa.  

 Zarząd Główny Stowarzyszenia wspólnie z Urzędem Marszałkowskim woj. 

kujawsko-pomorskiego w ramach „Programu razem w NATO” zorganizował w 

dniach 14-15 maja spotkanie artyleryjskie połączone ze szkoleniem pro 

obronnym przedstawicieli samorządów województwa. Współorganizatorami 

tego przedsięwzięcia byli CSAiU, 5pa, 11pa, 23pa, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko 

Ciechocinek, 22WSzUR, 12WOG. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 członków 

SPA oraz samorządowców woj. kujawsko-pomorskiego. 



W pierwszym dniu uczestnicy poznali historię uzdrowiska Ciechocinek, zwiedzili 

Dworek Prezydenta RP, zabytkową cerkiew prawosławną oraz bazę szpitalną 

22WSzUR. Dzień ten zakończyło spotkanie artyleryjskich pokoleń gdzie była 

możliwość wspomnień artyleryjskiej służby oraz spotkania się po latach. W 

drugim dniu realizowano bogaty program pro obronny. Rozpoczęto seminarium 

prowadzonym przez dr hab. Zdzisława Polcikiewicza z udziałem prof. dr hab. 

Macieja Krotofila i mjr mgr Jacka Piontka na temat: "Bezpieczeństwo Polski w 

obecnej sytuacji politycznej". Następnie na poligonie szkolące się jednostki 

artyleryjskie zaprezentowały taktykę działań pododdziałów artylerii oraz 

środków rozpoznania i dowodzenia. 

 Kolejnym poważnym przedsięwzięciem były centralne obchody Święta 

WRiArt. W dniu 10 grudnia zorganizowano pokaz działań artylerii ze 

strzelaniem amunicją bojową oraz uroczysty apel, na którym nastąpiło 

przekazanie obowiązków Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii 

Inspektoratu Wojsk Lądowych przez płk dr Jarosława Kraszewskiego, płk dypl. 

Sławomirowi Owczarkowi. Uroczystość ta odbyła się na I kierunku strzelań 

poligonu toruńskiego przy wzg. SYPKA. Dzień ten zakończył się Artyleryjskim 

Spotkaniem Pokoleń w Osadzie Karbówko. Jedenastego grudnia zorganizowano 

Walne Nadzwyczajne Zebranie SPA, a następnie seminarium nt. „Miejsca 

pamięci artylerzystów, pomniki” oraz przekazaniu zbiorów płk dypl. Zygmunta 

Czarnoty dla biblioteki CSAiU. O godz.12.00 odbył się uroczysty apel 

artylerzystów i rakietowców przed Zespołem Pomnikowym Polskiej Artylerii w 

nowej lokalizacji połączony z poświęceniem i ponownym odsłonięciem. 

Uroczystość zakończył wspólny obiad uczestników uroczystości. 

 Nie było nas natomiast na: 

- zawodach artyleryjskich seniorów, 

- zawodach sportowych w tym tenisa ziemnego i innych, 



- zorganizowanym wypoczynku zimowym w tym obozach narciarskich. 

Zachęcamy kolegów do śledzenia stron internetowych naszego stowarzyszenia i 

korzystania z ofert Zarządu Głównego. 

 

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 zaznaczamy że jednego z przedsięwzięć a konkretnie podróży 

wojskowo-historycznej „Śladami twierdz Kotliny Kłodzkiej” ze względu na brak 

chętnych zrealizować się nie udało, pomimo podejmowania wysiłków 

organizacyjnych w dwóch terminach a wiosenny piknik strzelecki zrealizowano 

w drugim podejściu na jesieni. W tym miejscu ważny podkreślenia jest fakt że  

odwoływano w pełni przygotowane przedsięwzięcia, ponoszony był znaczny 

wysiłek organizacyjny, logistyczny, angażowano osoby, transport czasami 

ponoszono koszty a zainteresowanych nie było .Stąd wniosek że albo 

planowaliśmy na wyrost albo byliśmy nie konsekwentni w uczestnictwie. 

Wydaje nam się że dyskusja o formach działania oddziału, wachlarzu zamierzeń 

jest jak najbardziej wskazana. 

 Ostatecznie 19 września członkowie i sympatycy naszego 

stowarzyszenia wraz z rodzinami uczestniczyli w „Rodzinnym Pikniku 

Strzeleckim”, który przy pięknej letniej 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 



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. 08.2015 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. 

 Na saperskim poligonie w ramach „Dnia weterana na poligonie” swoje 

działania prezentował 4 Batalion Inżynieryjny. Charakter tej jednostki, jej 

wyposażenie oraz szeroki zakres specjalności i zadań budzi wśród nas byłych 

artylerzystów nadal duże zainteresowanie. Okazją do poznania saperskich 

umiejętności była wizyta na poligonie wodnym na Odrze w trakcie szkolenia z 

organizacji przepraw przez przeszkodę wodną realizowaną przez jeden z 

pododdziałów głogowskich saperów, którzy w tym dniu ćwiczyli wspólnie z 

przeciwlotnikami z Leszna.  

 Sztandarowym przedsięwzięciem naszego planu była organizacja 

uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii i Święta 5 Brygady Artylerii  



„BARBARKA 2015”. 5 grudnia 2015 roku pod Pomnikiem Artylerzysty w 

uroczystym apelu z udziałem kompani honorowej z pocztem sztandarowym  

historycznej już 5 Brygady Artylerii wystawionej przez 3 dywizjon artylerii 

rakietowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca uczestniczyła ponad 70 

osobowa grupa byłych głogowskich artylerzystów . Obecni byli Dowódca 

garnizonu Głogów ppłk Adam Kliszka, zastępca Komendanta WKU mjr Dariusz 

Mistrzak. Na artyleryjskie święto przybyły delegacje władz administracyjno- 

samorządowych: Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, i zastępca 

Prezydenta Głogowa Piotr Poznański. KGHM reprezentował Dyrektor Naczelny 

Centrali Grupy Kapitałowej KGHM i jednocześnie Prezes Fundacji KGHM Polska 

Miedź Marek Bestrzyński i delegacje ZG Lubin, ZG Rudna i ZG Polkowice-

Sieroszowice. Przedstawiono propozycję zarządu umieszczenia na Pomniku 

Artylerzysty tablicy pamiątkowej z wykazem nazw jednostek artylerii, które 

stacjonowały w Głogowie w latach 1951 – 2001. Przeprowadzony został Apel 

Pamięci, na zakończenie, którego wspomniano zmarłego w 2015 roku mjr rez. 

Jerzego HOROSZKO, oddano salwę honorową oraz złożono pod Pomnikiem 

Artylerzysty wieńce i wiązanki kwiatów. Po uroczystościach przeprowadzonych 

zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym odbył się tradycyjny "Barbarkowy Obiad 

Artyleryjski". 

 Jak corocznie w maju dla uczczenia zwycięstwa nad faszyzmem  nasi 

koledzy reprezentowali nas w Drużynowych Zawodach Strzeleckich w 

strzelaniu z pistoletu wojskowego o Puchar Prezesa Koła Powiatowego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. "Ziemi Głogowskiej". Wystawiliśmy 

dwie drużyny trzy osobowe. Drużyna w składzie kol. Janusz Lenartowicz, 

Tadeusz Krasicki, Jerzy Wiśniewski zajęła I miejsce zdobywając Puchar 

Przechodni Prezesa Koła oraz puchar Dyrektora Huty Miedzi "Głogów" i puchar 

ufundowany przez Panią Małgorzatę Sekułę - Szmajdzińską posła na Sejm RP. 



Zawody jak zawsze były okazją do spotkań koleżeńskich, wspomnień i wymiany 

poglądów.  

  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. Tradycyjnie już na tegoroczne obchody Święta Wojska 

Polskiego Dowódca Garnizonu i Starosta Głogowski skierował po raz kolejny 

imienne zaproszenia do wszystkich byłych żołnierzy artylerzystów i saperów. 

 Posiadamy sprawdzony system komunikowania się i zalecamy 

bezgotówkowy obrót finansowy. Strona internetowa i poczta email pozostanie 

podstawowym elementem i środkiem przekazywania informacji o działalności 

stowarzyszenia i komunikowania się z członkami oddziału i całym środowiskiem 

byłych głogowskich artylerzystów. W komunikacji ze środowiskiem Zarząd 

wykorzystuje  też  normalną listowną formę dzięki pomocy Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień. 

 Jesteśmy obecni w czasopiśmie naszego stowarzyszenia Artylerzysta 

gdzie w najnowszym numerze 2/2015 zamieszczony jest obszerny i ciekawy 

materiał przewodniczącego naszej komisji historycznej Wiesława Maciuszczaka 

pt. Śladami głogowskiej artylerii przez wieki, a numerze 1/2015 ukazały się: 

Głogowskie Pomniki Artylerzysty i w rubryce Kolekcjoner przedstawiona została 

sylwetka członka naszego oddziału kolegi Stanisława Rogoży.  

 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 



przedsięwzięć  wynikających z naszego planu działania zgłoszonych do 

opracowywanych w jednostkach wojskowych planów współdziałania. 

 

 
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. 

 

Pozostało z 2014 r. 3327,34 

Zrealizowano przychody w kwocie 2565,00 

w tym ze składek członkowskich 2565,00 

RAZEM 5892,34 

Poniesiono koszty w kwocie       

- odprowadzenie 1/3 składek członkowskich za 2014 do ZG SPA 882,00 

- koszty organizacji zamierzeń planu na 2015rok  1036,11 

- koszty prowadzenia rachunku BZWBK 270,00 

- zakup wiązanek okolicznościowych i kart świątecznych 230,00 

RAZEM KOSZTY 2418,11 

Razem wynik finansowy oddziału dodatni 3474,23 

 

Zarząd dziękuje członkom oddziału za aktywny udział w realizacji zamierzeń 

ubiegłego roku jego funkcjonowania. 

 
Tekst przyjęto na posiedzeniu zarządu ?.01.2015roku  
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