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Zarys historii 14 Podoficerskiej Szkoły Artylerii Armat
1970-19861
Od 1952 r. w głogowskim garnizonie w 112 pac i 31 BAA funkcjonowały pododdziały
szkolne przygotowujące dla potrzeb własnych i innych jednostek artylerii podoficerów służby
zasadniczej. Wykorzystano przygotowaną na wysokim poziomie bazę szkoleniową oraz obiekty
koszarowe 5PBAA i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr. 073/Org z dnia 10.07.1970 r.
na bazie przeniesionej z Grudziądza, zlikwidowanej tam jednostki, zostaje utworzona w Głogowie
14 Podoficerska Szkoła Artylerii. Część kadry zawodowej przybyła z Grudziądza, pozostała została przeniesiona z 5 PBAA, 29 dra i innych jednostek ŚOW.
Szkoła została zakwaterowana w budynku koszarowym nr 13 (obecnie siedziba WKU
i WAK). W latach 1974 - 1975 przy bramie wjazdowej został wybudowany budynek, w którym
mieściła się komenda i sztab 14 PSAA oraz pomieszczenia oficera dyżurnego i biuro przepustek.
Zadaniem 14 PSAA było szkolenie elewów, kandydatów na podoficerów zasadniczej służby
wojskowej, dowódców drużyn i działonów dla pododdziałów dowodzenia, rozpoznania
artyleryjskiego i ogniowych jednostek artylerii. Od 1979 r. rozpoczęto szkolenie podchorążych,
absolwentów szkół wyższych w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy. Prowadzono też kursy dla
podoficerów zawodowych. Turnus szkoleniowy trwał 6 miesięcy (od połowy października do
połowy kwietnia; drugi turnus od połowy kwietnia do połowy października) i każdorazowo zakończony był egzaminem komisyjnym. Absolwenci szkoły, w zależności od uzyskanych wyników,
otrzymywali stopnie kaprala lub bombardiera i kierowani byli do jednostek wojskowych na terenie
wszystkich okręgów wojskowych.

-

14 PSAA posiadała następującą strukturę organizacyjną:.
Komenda i sztab:
Komendanci: ppłk Zdzisław Musiał, ppłk Tadeusz Zańko;
Zastępcy ds. szkolenia: mjr Tadeusz Węglarz, mjr Łucjan Kaźmierczak;
Zastępcy ds. politycznych: mjr Jan Poklepa, mjr Andrzej Tadych, mjr Tadeusz Żmurko;
Szefowie służb technicznych: mjr Tadeusz Paszkowski, kpt. Tadeusz Piątek;
Szef służby uzbrojenia: kpt. Mieczysław Wojtyna;
Kierownicy Kancelarii: ogn. sztab. Tadeusz Tokarz, st. chor. Jan Wojciechowski.

-

Szkolna bateria artylerii armat:
dowódcy: mjr Bronisław Młot, mjr Marek Świerczyński.
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Szkolna bateria rozpoznania artyleryjskiego:
dowódcy: mjr Łucjan Kaźmierczak, kpt. Alfons Kaniewski.

-

Szkoła Podchorążych Rezerwy:
dowódcy: mjr Czesław Zalewski, mjr Leon Woszczyna.

-

Podoficerska Szkoła Zawodowa:
dowódcy: mjr Bronisław Młot, mjr Łucjan Kaźmierczak, mjr Jerzy Wiśniewski.
Pluton zabezpieczenia:
dowódca: st. sierż. Kazimierz Jankowski.

Szkolenie elewów, podchorążych i podoficerów zawodowych odbywało się na obiektach
garnizonowej bazy szkoleniowej, na własnym placu musztry oraz w nowocześnie wyposażonej
i funkcjonalnej sali audiowizualnej, specjalistycznych salach wykładowych i świetlicach
znajdujących się w budynku koszarowym zajmowanym przez szkołę. Istotnym elementem
szkolenia każdego turnusu, sprawdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności obsługi
sprzętu wojskowego był pobyt na poligonie i odbycie strzelań artyleryjskich, prowadzenie w
terenie praktycznych zadań artyleryjskiego rozpoznania i zabezpieczenia działań bojowych
pododdziału artylerii.
Po kilkunastu latach funkcjonowania w Garnizonie Głogów 14 PSAA zarządzeniem Szefa
Sztabu Generalnego WP nr 073/Org z 27.12.1985 r. została wiosną 1986 r. przeniesiona do
Węgorzewa w Warszawskim Okręgu Wojskowym. Przenoszeniem szkoły i organizacją w nowym
miejscu dyslokacji kierował mjr Łucjan Kaźmierczak. Do Węgorzewa przeniosła się tylko część
kadry zawodowej, która po krótkim czasie i tak powróciła do Głogowa do 5 PBAA. Pozostała
kadra rozpoczęła służbę w 23 BAA i innych jednostkach ŚOW.
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