CYKL SPRZĘTU OBRONY POWIETRZNEJ

Cykl Sprz■tu Obrony Powietrznej wchodzi w sk■ad Wydzia■u Dydaktycznego CSSP. G■ównym zadaniem
Cyklu jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze s■uchaczami kursów specjalistycznych,
podchor■■ymi WAT i Studium Oficerskiego Wy■szej Szko■y Oficerskiej Si■ Powietrznych, kadetami SPSP
oraz ■o■nierzami s■u■by przygotowawczej do NSR. Kadra Cyklu prowadzi zaj■cia z Budowy i Eksploatacji
Sprz■tu i Pracy Bojowej Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego NEWA SC. Prowadzimy te■ kursy
magazynierów ■rodków bojowych oraz przy wspó■pracy z Centralnym Poligonem Si■ Powietrznych
przygotowujemy oficerów do pe■nienia obowi■zków oficera bezpiecze■stwa podczas strzela■ bojowych z
Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Si■ Powietrznych.

Historia Cyklu
Cykl Sprz■tu Obrony Powietrznej kultywuje tradycje Cyklu Budowy i Eksploatacji Przeciwlotniczych Zestawów
Rakietowych, który powsta■ w Styczniu 1997 roku. Powstanie tego Cyklu by■o wynikiem rozformowania
Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim. Na nasz■ szko■■ spad■o wówczas
zadanie przej■cia szkolenia specjalistów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Si■ Powietrznych. By■o to bardzo
ci■■kie zadanie wymagaj■ce przejecie du■ej ilo■ci sprz■tu oraz sprawnego i szybkiego rozpocz■cia
szkolenia specjalistycznego z PZR S-75 Wo■chow i PZR S-125MII Newa.
W sk■ad grupy inicjuj■cej tworzenie Cyklu wchodzili pp■k Bogumi■ N■dzi, kpt. Andrzej Stolarski i chor.
Daniel Podraza. Nowo powstaj■cy Cykl mia■ przej■■ szkolenie, które w CSSWR prowadzi■y Cykle:
Radiotechniczny, Techniczny, Elektrotechniczny i cz■■ciowo Taktyki i Pracy Bojowej. Wówczas to powsta■
dywizjon szkolny w D■bkach oraz laboratorium PZR S-125MII.
Do grupy inicjujacej systematycznie w roku 1997 do■■czali wyk■adowcy i instruktorzy, którzy przenosili si■ z
by■ego CSSWR lub innych jednostek wojskowych. W wyniku tych zmian kadrowych w latach 1997-2002
kadr■ dydaktyczn■ CBiE PZR stanowili:
pp■k Henryk Piask — kierownik Cyklu
pp■k Bogumi■ N■dzi
mjr Czes■aw Or■owski
mjr Robert Panasowiec
mjr Andrzej Stolarski
kpt. Andrzej Ba■czewski
kpt. Piotr Grzelak
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kpt. Marek Jurda
kpt. Eugeniusz Myszko
kpt. Marek Roszkiewicz
kpt. Jaros■aw Wali■ski
kpt. Tomasz ■lepski
st. chor. sztab. Stanis■aw Biskupski
st. chor. sztab. Wies■aw Pisarski
m■. chor. sztab. Krzysztof Skalski
chor. Daniel Podraza
W 1998 roku rozpocz■■ si■ nowy bardzo wa■ny rozdzia■ w historii Cyklu. Na wiosn■ grupa wyk■adowców
(pp■k Piask, kpt. Panasowiec, kpt. Stolarski, kpt. Roszkiewicz i por Jurda) zostali skierowani na kurs
przeszkolenia na zmodernizowany PZR NEWA SC w Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast na jesie■
tego roku rozpocz■li■my systematyczne przeszkalanie wszystkich dywizjonów rakietowych wyposa■onych w
PZR S-125MII na zmodernizowany PZR NEWA SC, przeszkolenie to trwa■o do 2004 roku.
W roku 2001 obs■uga bojowa w sk■adzie mjr Andrzej Stolarski, kpt. Marek Roszkiewicz i kpt. Marek Jurda
po raz pierwszy w historii wojsk rakietowych SP, jako obs■uga z■o■ona z wyk■adowców Centrum odby■a
strzelanie bojowe na CPSP Ustka.
W roku 2002 nast■pi■a g■■boka restrukturyzacja naszego Centrum w wyniku, której powsta■ Cykl Sprz■tu
Obrony Powietrznej w bardzo okrojonym sk■adzie. Kierownikiem Cyklu zosta■ wówczas mjr Andrzej
Stolarski, starszym wyk■adowc■ mjr Jaros■aw Maci■g, wyk■adowc■ kpt. Marek Jurda a
podoficerem-specjalist■ m■. chor. sztab. Krzysztof Skalski.
Od 2003 roku oprócz codziennych zada■ szkoleniowych Cykl jest wspó■organizatorem kursów dla oficerów
odpowiedzialnych za bezpiecze■stwo podczas strzela■ bojowych z PZR b■d■cych zarówno na
wyposa■eniu, SP i WL. Kadra Cyklu (mjr Stolarski, kpt. Jurda) od tego roku uczestniczy w roli oficerów
bezpiecze■stwa i cz■onków zespo■ów kontrolnych w ka■dych strzelaninach bojowych z PZR Newa SC na
CP SP Ustka.
W 2005 roku kadra Cyklu po raz drugi uczestniczy w strzelaniach bojowych podczas ■wicze■ KROGULEC
2005 w sk■adzie obs■ug zestawu z Zespo■u Zabezpieczenia D■bki.
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Pod koniec 2009 roku w wyniku kolejnej restrukturyzacji Centrum ponownie ulega zmianie obsada etatowa
Cyklu. Kierownikiem nadal jest mjr Andrzej Stolarski, starszym wyk■adowc■ mjr Jaros■aw Maci■g,
wyk■adowcami kpt. Marek Roszkiewicz i kpt. Krzysztof Karbasz, podoficerem-specjalist■ nadal m■. chor.
sztab. Krzysztof Skalski oraz instruktorami chor. sztab. Dariusz Bara■ski, st. sier■. Krzysztof Kawka, sier■.
Robert Bednarz, sier■. Jaros■aw Dymek, sier■. Jaros■aw Smagie■.
W roku 2012 rozpoczynamy szkolenie specjalistów pzr NEWA SC w nowej formie. Od tego roku na
pi■ciotygodniowe przeszkolenie do Centrum zaczynaj■ przyje■d■a■ ca■e zespo■y ogniowe które s■
szkolone w pi■ciu specjalno■ciach.
W tym te■ roku do rezerwy odchodz■ mjr Jaros■aw Maci■g, kpt. Marek Roszkiewicz, kpt. Krzysztof Karbasz
i chor. sztab. Dariusz Bara■ski a Cykl wzmacnia kpt. Andrzej Kwiatkowski i powracaj■cy do Cyklu po 5 letniej
przerwie mjr Marek Jurda.
Rok 2013 przyniós■ znowu nowe wyzwania poniewa■ oprócz ci■g■ego szkolenia zespo■ów ogniowych,
funkcyjnych na innych kursach specjalistycznych, ■o■nierzy s■u■by przygotowawczej kadra Cyklu bardzo
mocno zosta■a zaanga■owana w strzelania bojowe do■wiadczalne, zestawu z dywizjonu zabezpieczenia,
na CP SP Ustka.
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