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radycjê orê¿a w³aœnie tych formacji oraz przyby³e-
go z Gubina 5 Kresowego Dywizjonu Przeciwlotni-
czego dziedziczy dziœ 69 Lpplot.

RYS HISTORYCZNY
W 1944 r. na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódz-

twa Wojska Polskiego utworzono 3 Dywizjê Artylerii Prze-
ciwlotniczej. W jej sk³ad wchodzi³y: 61, 66, 69 oraz
75 Pu³k Przeciwlotniczy. 2 wrzeœnia tego roku w Kolonii
Wrotkowskiej (na po³udnie od Lublina) mjr Iwan  Agura-
jew, dowódca 69 paplot, wyda³ rozkaz organizacyjny nr 1,
którego datê przyjmuje siê za to¿sam¹ z utworzeniem Pu³-
ku. Pu³k sk³ada³ siê z 4 baterii ogniowych po 6 armat
37 mm oraz kompanii karabinów przeciwlotniczych
12,7 mm. Pierwsze zadanie – os³ony linii komunikacyj-
nych oraz rejonów zeœrodkowania 2 Armii Wojska Pol-

skiego – Pu³k wykona³ 27 listopada tego samego roku,
kiedy wraz z ca³¹ 3 Dywizj¹ wykona³ marsz do Miêdzyrze-
ca Podlaskiego. Chrzest bojowy Pu³k przeszed³ 16 kwiet-
nia nad Nys¹ £u¿yck¹. W czasie dzia³añ bojowych 69 pa-
plot zestrzeli³ 4 samoloty, uszkodzi³ jeden, zniszczy³
24 punkty ogniowe karabinów maszynowych i artylerii,
wyeliminowa³ z walki oko³o batalionu piechoty, zniszczy³
transport czo³gów z amunicj¹. Na polu chwa³y poleg³o
34 ¿o³nierzy Pu³ku.

We wrzeœniu 1945 r. 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotni-
czej zosta³a czêœciowo rozformowana. Na jej bazie powsta³
86 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej, który stacjonowa³
w Lesznie do 1948 r. W 1951 r. na podstawie planu rozbu-
dowy formacji przeciwlotniczych utworzona zosta³a 11 Dy-
wizja Artylerii Przeciwlotniczej, a w jej sk³adzie 80 Pu³k
Artylerii Przeciwlotniczej. W grudniu 1955 r. Pu³k przyby³

do leszczyñskich koszar. W 1967 r. Rozkazem Ministra
Obrony Narodowej 80 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej
otrzyma³ dziedzictwo tradycji, historiê i numer 69 Pu³ku
Artylerii Przeciwlotniczej. Od nastêpnego roku obchodzi³
swoje œwiêto 16 kwietnia, w dniu wejœcia do walki
w 1945 r. 3 wrzeœnia 1994 r. 69 paplot otrzyma³ sztandar,
miano wyró¿niaj¹ce i patrona. Od tego dnia pe³na nazwa
Pu³ku brzmi: 69 Leszczyñski Pu³k Przeciwlotniczy im. gen.
dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

ZMIANY ORGANIZACYJNE
Pu³k w swej 60-letniej historii przeszed³ wiele takich
zmian. W 1954 r. w wyniku reorganizacji w jego sk³ad we-
sz³y 2 dywizjony artylerii przeciwlotniczej œredniego kali-
bru (85 mm), jeden ma³ego kalibru (37 mm) i jeden dywi-
zjon przeciwlotniczy szkolny. W 1962 r. jeden z daplot
w miejsce armat kalibru 37 mm otrzyma³ zestawy artyle-
ryjskie S-60. W 1970 r. wprowadzono w Pu³ku strukturê
bateryjn¹. Funkcjonowa³o 6 baterii po 8 armat przeciwlot-
niczych kalibru 57 mm. Na prze³omie lat 1979-1980 Pu³k
zosta³ przezbrojony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe
KUB. Otrzyma³o je 5 baterii. W 1995 r. w sk³adzie jednost-

ki dodatkowo zosta³ sformowany dywizjon artylerii prze-
ciwlotniczej, sk³adaj¹cy siê z 3 baterii, o strukturze mie-
szanej rakietowo-artyleryjskiej. By³ wyposa¿ony w armaty
S-60, ZU-23-2 i S-2M. W 2001 r. Pu³k przeszed³ na struk-
turê dywizjonow¹. W jego sk³ad w³¹czony zosta³ dywizjon
przeciwlotniczy zestawu OSA.

OBECNA STRUKTURA I PRZEZNACZENIE
W swojej obecnej strukturze organizacyjnej Pu³k po-

siada ró¿norodne systemy rozpoznania radiolokacyjnego
oraz zestawy rakietowe oraz artyleryjskie. Podstaw¹ si³y
Pu³ku s¹ dywizjony rakiet przeciwlotniczych: dywizjon
przeciwlotniczy zestawu KUB oraz dywizjon przeciwlotni-
czy zestawu OSA. Bezpoœredni¹ os³onê realizuj¹ podod-
dzia³y dywizjonu rakietowo-artyleryjskiego.

Pu³k jest w stanie zapewniæ os³onê wyznaczonych

Ka¿dy, kto przekroczy bramê ko-
szar 69 Leszczyñskiego Pu³ku
Przeciwlotniczego, z pewnoœci¹
poczuje jego magiê. Przed kosza-
rami pomnik patrona Pu³ku
gen. dyw. Stefana Roweckiego
„Grota”, z dum¹ noszona przez
¿o³nierzy na klapach munduru
odznaka pu³kowa, wyj¹tkowo do-
brze zachowane stuletnie mury,
kostka brukowa miêdzy budynka-
mi, historia na ka¿dym kroku,
tworz¹ca specyficzny klimat po-
cz¹tku XX w., kiedy w koszarach
rozbrzmiewa³ œpiew ¿o³nierzy
z 55 Poznañskiego Pu³ku Piechoty
oraz 17 Pu³ku U³anów im. Króla
Boles³awa Chrobrego.
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obiektów ugrupowania bojowego wojsk oraz podj¹æ sku-
teczn¹ walkê ze œrodkami napadu powietrznego przeciw-
nika w ró¿nych warunkach zak³óceñ radiolokacyjnych za-
równo w dzieñ jak i w nocy.

OSI¥GNIÊCIA
Pierwsze strzelania bojowe w 1981 r. na poligonie

w ówczesnym Zwi¹zku Radzieckim w Asza³uku Pu³k wyko-
na³ na ocenê dobr¹, a kolejne, w 1985 i 1988 r.,  na ocenê
bardzo dobr¹. Po raz pierwszy w kraju odby³ strzelanie ra-
kietowe na poligonie w Ustce we wrzeœniu 1996 r. w ra-
mach æwiczeñ pk. „Miranda”. W maju 1999 r. jego ¿o³nie-
rze uczestniczyli w æwiczeniach Œl¹skiego Okrêgu Wojsko-
wego pk. „Merkury”. Zaprezentowali wówczas wysoki po-
ziom zdolnoœci bojowej, otrzymuj¹c bardzo dobr¹ ocenê ze
strzelañ rakietowych do celów powietrznych. W sierpniu
2002 r. Pu³k odby³ trzecie ju¿ strzelania w ramach æwiczeñ
pk. „Merkury”. Osi¹gniête wysokie wyniki potwierdzi³ Roz-
kaz Dowódcy Wojsk L¹dowych nr 56 z 25 marca 2003 r.
przyznaj¹cy miano „Wzorowego Pododdzia³u Wojsk L¹do-
wych” 1 Dywizjonowi Przeciwlotniczemu. Pu³k by³ wielo-
krotnie wyró¿niany w rozkazach Ministra Obrony Narodo-
wej, Szefa Sztabu Generalnego oraz Dowódcy Œl¹skiego

Okrêgu Wojskowego. Trzykrotnie, w latach 1982, 1983
i 1986, otrzyma³ Medal Pami¹tkowy „Za osi¹gniêcia w s³u¿-
bie wojskowej”. Dwukrotnie jego ówczesny dowódca
p³k dypl. Miros³aw  Rochmankowski odbiera³ „Znak honoro-
wy Si³ Zbrojnych RP”. Po raz pierwszy w 1995 r. od Szefa
Sztabu Generalnego, po raz drugi w 1999 r. od Ministra
Obrony Narodowej. Dwa razy, w 1974 r i w 1984 r., by³ od-
znaczany „Medalem za zas³ugi dla ŒOW”. Nie mniej istotny
jest Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z 1990 r.

CYWILE I MY
– W moim przekonaniu wyró¿nikiem tego Pu³ku jest

z jednej strony bogata tradycja, a z drugiej szczególna
wiêŸ z mieszkañcami regionu i miasta – mówi dowódca
69 Lpplot pp³k Ryszard  Kretkowski. – Oczywiœcie jedno
wynika z drugiego. Pe³ni¹c s³u¿bê w innych jednostkach,
nie obserwowa³em tak za¿y³ej wiêzi emocjonalnej miêdzy
wojskiem i mieszkañcami. Tutejsi parlamentarzyœci,
mieszkañcy, w³adze lokalne sami wp³ywaj¹ na te kontakty,
s¹ ¿ywo zainteresowani wspó³prac¹. Czasem s¹ wrêcz am-
basadorami naszych dzia³añ. To wspania³e, ¿e chc¹ byæ
tak silnie zwi¹zani z nasz¹ jednostk¹, ¿e s¹ tak otwarci
i przyjaŸni i... domagaj¹ siê od nas sukcesów, bo jesteœmy
69 Leszczyñskim Pu³kiem Przeciwlotniczym.

Opracowa³a:  Agnieszka  SZKODA
Zdjêcia:  archiwum  69  Lpplot

DOWÓDCY
Od 1944 r. Pu³kiem kolejno dowodzili:
mjr Iwan Agurajew 1944-1945,
mjr Edward Król 1951-1952,
mjr Roman Furyk 1952-1954,
mjr Mieczys³aw Kordas 1954-1955,
mjr Kazimierz Pundyk 1955-1956,
pp³k Józef Chmieluk 1956-1964,
pp³k dypl. Stanis³aw Domañski 1964-1968,
pp³k dypl. Czes³aw G³owacki 1968-1974,
pp³k dypl. Marian Piêkosz 1974-1977,
mjr dypl. Tadeusz Jauer 1977-1979,
mjr dypl. Gustaw Kolarz 1979-1984,
mjr dypl. Zdzis³aw Pato³a 1984-1987,
mjr dypl. Henryk Karaœ 1987-1991,
pp³k dypl. Miros³aw Rochmankowski 1991-2004,
pp³k dypl. Ryszard Kretkowski od 2004.
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