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S P R A W O Z D A N I E  

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 

Oddział w Głogowie 

z działalności w 2017 roku. 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 Mija piąty rok działalności naszego oddziału, który zaczął funkcjonować 

w Głogowie od 4.04.2013roku. Ponieważ kadencja organów stowarzyszenia 

zgodnie ze statutem trwa cztery lata - rok temu na zebraniu 3.03. dokonaliśmy 

wyboru władz naszego oddziału na kolejną drugą kadencję, której pierwszy rok 

podlega dzisiejszemu sprawozdaniu. W ciągu pięciu lat otrzymaliśmy 

odpowiedzi na pytania z zakresu zapotrzebowania (może ograniczonego 

zapotrzebowania) naszego środowiska na przedsięwzięcia organizacyjne, 

oceniamy też że nasza działalność tylko w niewielkim stopniu obejmuje 

wachlarz zadań statutowych stowarzyszenia. Podkreślamy z perspektywy 5-ciu 

lat: są warunki i możliwości, posiadamy znaczny potencjał organizacyjny 

a pozostaje niedosyt. Wynika on generalnie z tego że albo plan jest za mało 

atrakcyjny albo frekwencja nie dopisuje. Ponieważ jest to sprawozdanie a nie 

plan dlatego pozostańmy tylko przy tych wnioskach a odniesiemy się do oceny 

realizowanych przedsięwzięć.  

 Podobnie jak rok wcześniej braliśmy udział w zamierzeniach Zarządu 

Głównego.   

 Zamierzenia zarządu głównego zdominowane były przygotowaniami do 

obchodów V-lecia stowarzyszenia. Jako członkowie oddziału uczestniczyliśmy 

w dwóch kompleksach przedsięwzięć tj. w 5-tym majowym spotkaniu 

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz w obchodach Święta WRiArt 

i centralnych obchodach V-lecia stowarzyszenia. Jeśli można uzasadniać 
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symboliczny nasz udział w uroczystościach grudniowych to frekwencja majowa 

zdecydowanie budzi niedosyt.  

Zarząd Główny po raz piąty zorganizował w dniach 17-19 maja spotkanie 

artylerzystów. Uczestniczyli członkowie honorowi, przedstawiciele oddziałów 

terenowych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 18-go maja 

wszyscy uczestnicy przejechali na zgrupowanie jednostek artyleryjskich Wojsk 

Lądowych realizowane na toruńskim poligonie. Po przywitaniu gen bryg. 

Sławomir Owczarek przedstawił cele i zadania realizowane przez pułki artylerii. 

Kolejnym etapem był pokaz wykonywania zadań ogniowych przez 11 mazurski 

pułk artylerii. Równolegle realizowany był Konkurs Artyleryjski Seniora. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obserwować zadania ogniowe 

wykonywane przez 155 mm haubicę KRAB. Od godz. 12.00 grupa obserwowała 

podjęcie zestrzelonego pilota przez Lotniczą Grupę Poszukiwawczo-Ratunkową 

zrealizowaną przez śmigłowce 56 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych. Następnie 

do akcji wkroczyły samoloty gaśnicze biorące udział w pozorowanej akcji 

gaszenia pożarów wraz z kompanią gaśniczą na wozach bojowych. Po 

strażakach wkroczyły czołówki ratownictwa medycznego, które 

zademonstrowały przeniesienie w rejon akcji za pomocą drona urządzeń 

ratownictwa medycznego.  

 

 

 

 

 

Końcowym etapem pobytu na poligonie była obserwacja zadania 

ogniowego na stanowisku ogniowym przez dywizjon 155 mm haubic KRAB  z 11 
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mazurskiego pułku artylerii. Poligonową część majowego spotkania zakończyła 

tradycyjna wojskowa grochówka. 

Od godz. 19.00 w artyleryjskim Forcie IV odbyło się spotkanie pokoleń 

artyleryjskich. 

 

19-go maja uczestnicy spotkali  się przy Pomniku Artylerii Polskiej 

w Toruniu, gdzie złożono wiązankę kwiatów dokumentując spotkanie wspólną 

fotografią. Po przejeździe do CSAiU oraz krótkim Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu dotyczącym spraw organizacyjnych odbyło się seminarium p.t. 

„Bezpieczeństwo militarne Polski w aktualnych  uwarunkowaniach”. Gen bryg. 

Sławomir Owczarek  przedstawił perspektywy rozwoju polskiej artylerii. Płk 

dypl. Paweł Świtalski przedstawił uwarunkowania wspólnego działania wojsk 

amerykańskich w garnizonie Bolesławiec. Ppłk dr Robert Reczkowski 

przedstawił strukturę i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. Seminarium 

podsumował płk dr hab. Zdzisław Polcikiewicz. 

Po seminarium uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się 

z trenażerem szkolenia ogniowego „ŚNIEŻNIK”. Chętni mogli na tym trenażerze 

wykonać zadanie z broni i środków ogniowych. 

Majowe spotkanie artyleryjskie zakończył wspólny obiad z żołnierzami na 

żołnierskiej stołówce. Wszystkie przedsięwzięcia odbywały się z udziałem władz 
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administracyjno-samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, miasta 

Torunia oraz kierowniczej kadry WRiArt WP. Pomimo zapewnienia transportu, 

zakwaterowania i atrakcyjnego programu oddział był reprezentowany zaledwie 

przez pięciu kolegów. 

Od 30 listopada do 2 grudnia, członkowie naszego stowarzyszenia 

uczestniczyli w centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, 

jednocześnie obchodząc swój skromny jubileusz 5-lecia działalności. 

W ramach tych obchodów 30 listopada zorganizowany został koncert 

Warszawskiej Orkiestry Kameralnej w Sali Mieszczańskiej Ratusza 

Staromiejskiego, a następnie uroczysta kolacja w artyleryjskim Forcie IV. 

1 grudnia po uroczystym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia odbyły się 

centralne obchody Święta WR i Art. Po uroczystym Apelu Pamięci pod 

pomnikiem Artylerzystów odprawiono uroczystą mszę św. w Kościele 

Garnizonowym następnie po przemarszu na Rynek Nowomiejski 

przeprowadzono Uroczysty Apel pododdziałów artyleryjskich WP. 

 

W podziękowaniu za wsparcie oraz wspólną 5 letnią działalność Zarząd 

Główny Stowarzyszenia uhonorował Odznaką Honorową oraz Odznakami 

Stowarzyszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta 
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Miasta Torunia, Członków Honorowych, Członków Wspierających oraz 

najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia. 

Odznaką Pamiątkowa Stowarzyszenia uhonorowani zostali generałowie, 

oficerowie i sympatycy artylerii, którzy wnieśli znaczący wkład w jej rozwój. 

 Z racji naszej Barbarki zaplanowanej na 2grudnia, nasz udział aczkolwiek 

symboliczny uznaliśmy zdecydowanie za wskazany a brak szerokiego udziału 

naszych członków uzasadniony. Uważamy, i podkreślali to delegaci z różnych 

oddziałów że zarząd główny czynił i czyni znaczne starania  aby organizowane 

przedsięwzięcia były atrakcyjne, zróżnicowane, nastawione na maksymalny 

udział kolegów z oddziałów. Zachęcamy kolegów do śledzenia stron 

internetowych naszego stowarzyszenia i korzystania z oferty Zarządu Głównego 

jest ona interesująca nie tylko ze względu na możliwość naszego udziału ale 

także pod kątem planowania własnych przedsięwzięć. 

 

 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. 

Nie został zrealizowany nasz plan dotyczący opracowania projektu tablicy 

pamiątkowej na Pomniku Artylerzysty i kosztorysu realizacji zamówienia. 

Pomimo zapewnienia środków finansowych projekt niejako utknął w obszarze 

proceduralnym dotyczącym uzgodnienia treści prezentowanej na tablicy 

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

kontynuować. 

 W sobotę 16 września 2017 r. odbył się tradycyjnie już „Rodzinny Piknik 

Strzelecki”. Dla wielu uczestników było to przypomnienie i sprawdzenie 
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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.  

 

Była to okazja nie tylko do współzawodnictwa w strzelaniu z różnych broni ale 

również, a może przede wszystkim, spotkanie członków SPA i ich rodzin. Piknik 

zorganizowano na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze.  

Powtarzające się , co warto podkreślić wysokie wyniki na czołowych miejscach 

wymusiły na Komisji Sędziowskiej zwielokrotnienie miejsc. Zdobywcy wysokich 

lokat w poszczególnych kategoriach otrzymali wydawnictwa książkowe 

ufundowane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, a zwycięzcy puchary. 

 Tradycyjnie uczestniczyliśmy w uroczystym apelu 4 Batalionu 

Inżynieryjnego i Wojskowej Komendy Uzupełnień z okazji Święta Wojska 

Polskiego, 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 
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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. 

Pod „Pomnikiem Artylerzysty” na terenie koszar już po raz 15 od czasu 

rozformowania w 2001 roku 5 Brygady Artylerii odbyły się uroczystości Święta 

Wojsk Rakietowych i Artylerii „Barbarka 2017”.  

 

 

 

 

 

 

Wojskową asystę honorową zapewnił 3 dywizjon artylerii 23 Śląskiego 

Pułku Artylerii z Bolesławca z pocztem historycznego sztandaru 5 Brygady 

Artylerii oraz poczet sztandarowy Zarządu Powiatowego Związku Weteranów 

i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej. Na 

utrwalone w tradycji głogowskiego garnizonu wojskowe święto przybyli 

przedstawiciele władz administracyjno-samorządowych miasta Głogowa: 

Prezydent Rafael Rokaszewicz i przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński. 

powiatu Głogowskiego ze starostą Jarosławem Dudkowiakiem i przewod-

niczącym Rady powiatu Ryszardem Rokaszewiczem. Obecni byli dowódcy 

jednostek wojskowych, prezesi związków kombatantów, weteranów i rezer-

wistów Wojska Polskiego. Tegoroczna jubileuszowa „Barbarka 2017” była też 

okazją do podsumowania aktywności środowiska byłych żołnierzy jednostek 



8 
 

artyleryjskich, które w latach 1951 – 2001 stacjonowały w Głogowie. Pomimo 

rozformowania jednostki dzięki życzliwości Dowództwa Garnizonu, 

Wojskowego Komendanta Uzupełnień, władz miasta i powiatu oraz KGHM 

„Polska Miedź” S.A. jako fenomen w skali kraju i Sił Zbrojnych RP Głogów 

pozostaje w tradycji wojskowej i społecznej pamięci garnizonem artyleryjskim. 

 W br. roku Rada Miasta Głogowa nadała nazwę „Rondo Artylerzystów” 

dla nowo wybudowanego ronda w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz nadała 

nazwę ul. Generała Józefa Bema” dla nowej ulicy wybudowanej na dawnych 

terenach powojskowych .  

Nasz oddział należy do najliczniejszych i aktyw-

niejszych skali stowarzyszenia. Uwzględniając ten fakt Zarząd 

Główny nadał Honorowe Odznaki SPA dla: Rafaela 

Rokaszewicza, Jana Zubowskiego, Jarosława Dudkowiaka, 

ppłk Piotra Mielniczuka i ppłk Adama Kliszki. Srebrne odznaki 

SPA wręczono mjr rez. Jerzemu Wiśniewskiemu i chor. sztab. 

Jerzemu Szali. Odznaki zostały wręczone w trakcie uroczystej 

zbiórki. 

  

W końcowej części uroczystości minutą ciszy i melodią „Śpij Kolego” 

uczczono pamięć kolegów artylerzystów, którzy w 2017 roku odeszli z naszego 

grona na „wieczną wartę”: płk rez. Antoniego Szostka, ppłk rez. Zenona Dudka, 

kpt. rez. Witolda Bajora i chor rez. Jana Minichowskiego. Pod „Pomnikiem 

Artylerzysty” złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zgodnie 

z ceremoniałem wojskowym zakończyła „Pieśń reprezentacyjna Wojska 

Polskiego”. Następnie odbył się wywodzący się z wieloletniej artyleryjskiej 

tradycji świąt pułkowych i brygadowych „Obiad Artyleryjski”. 
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 19 maja na strzelnicy garnizonowej przeprowadzono Drużynowe Zawody 

Strzeleckie w strzelaniu z pistoletu wojskowego, tym razem o Puchar Prezesa 

Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie. Nasze 

Stowarzyszenie reprezentowała drużyna w składzie kol. kol.: Jerzy Wiśniewski, 

Tadeusz Krasicki i Jerzy Szala. Zdobyliśmy Puchar Przechodni Prezesa i drugi 

puchar na własność. Udział w konkursie był okazją do koleżeńskich rozmów 

i wspomnień przy tradycyjnej grochówce.  

 

 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.  

 Dla sprawnego funkcjonowania oddziału pozostawiamy bez zmian 

sprawdzony system komunikowania, obrót bezgotówkowy,  stronę internetową 

i system poczty e-mailowej. W komunikacji instytucjonalnej zarząd 

wykorzystuje też normalną listowną formę dzięki pomocy Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień  
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 Przypominamy kolegom że kolejne wydania periodyku „Artylerzysta” 

z powodów finansowych będą dostępne tylko w wersji elektronicznej dlatego 

zachęcamy do zapoznania ze sposobami korzystania ze stron naszych i ZG. Jako 

oddział istniejemy i chcemy w dalszym ciągu istnieć na łamach tego periodyku.  

 Podpisane porozumienia w dalszym ciągu zapewniają naszemu 

oddziałowi stosowną pomoc i wsparcie w prowadzeniu działalności w zakresie 

wykorzystania pomieszczeń Klubu Batalionowego, adresu do korespondencji, 

uzyskujemy pomoc w organizacji dorocznego Święta Artylerii „BARBARKA” 

zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. 

 

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. 

 

Przychody 

Pozostało z 2017 r.        3925,73 

Zrealizowano przychody w kwocie      2048,00 

w tym ze składek członkowskich      2048,00 

RAZEM          5973,73 

Koszty  

- odprowadzenie 1/3 składek członkowskich za 2016 do ZG SPA 710,00  

- koszty organizacji zamierzeń planu na 2017rok     1020,00 
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- koszty prowadzenia rachunku BZWBK     261,50 

- zakup wiązanek okolicznościowych      280,00 

- inne wydatki         205,97 

RAZEM PONIESIONE KOSZTY       2477,47 

Razem wynik finansowy oddziału dodatni     3496,26 

 

Zarząd dziękuje członkom oddziału za aktywny udział  

w realizacji zamierzeń ubiegłego roku. 

 
Tekst przyjęto na posiedzeniu zarządu 6.03.2018 r. 

 
 
 
Zarząd 


