
POWSTANIE I ROZWÓJ 
15 GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

      W  drugiej  połowie  kwietnia  1944  roku  rozpoczęto  organizowanie  tzw. 
14  oddzielnego  armijnego  pułku.  w  m.  Sumy.  Dowódcą  pułku  został  mjr  Anatol 
PRZYBYLSKI 
            W dniu 7 maja ukazał się Rozkaz Dowódcy 1 Polskiej Armii w ZSRR Nr 05/04 
nakazujący  utworzyć  1  DAPlot  w składzie  czterech  pułków /15  paplot,  16  paplot, 
17  paplot  i  18  paplot.  Rozkaz  ten  spowodował  przemianowanie  14  oddzielnego 
armijnego pułku na 15 paplot z włączeniem go w struktury 1 DAPlot.  
      W dniu 15 czerwca zakończył się pierwszy etap szkolenia pułku. 
Przed  pułkiem  22  czerwca  postawiono  zadanie  wykonania  ćwiczebnych  strzelań 
bojowych. Zrealizowano je na ocenę dobrą i  tym samym  uznano pułk za gotowy 
do wyruszenia na front. 26 lipca dowódca pułku otrzymał rozkaz zmiany dyslokacji 
w celu osłony stacji kolejowej w m. Luboml. Było to pierwsze zadanie bojowe, które 
angażowały siły całego pułku  mimo, że nieprzyjaciel nie podjął bezpośrednio lotów. 
W tej sytuacji  2 sierpnia pułk ponownie zmienił swoją dyslokację i przemieścił się 
w rejon Puław i Dęblina.11 sierpnia w okolicach m. Skurowa żołnierze pułku po raz 
pierwszy otworzyli ogień do lotnictwa   i strącili pierwsze samoloty.
      16 września w trakcie Powstania Warszawskiego, przeciwlotnicy osłaniali pułk 
3 DP przeprawiający się na lewy brzeg Wisły. Po upadku Powstania Warszawskiego,
W dniu 8 października żołnierze pułku w m. Radość złożyli uroczystą przysięgę.
      W okresie styczeń-marzec 1945 roku pułk brał udział w walkach o przełamanie 
umocnień „Wału Pomorskiego”.  Tam 7 marca grupa 9 żołnierzy pod dowództwem 
ppor.  BRZOZOWSKIEGO  wzięła   do  niewoli  dowódcę  niemieckiej  dywizji 
„Bảrwalde” gen. lejtnanta Wilhelma von RITTELA ze sztabem (31 żołnierzy).
      Od 14 marca żołnierze pułku brali udział w walkach o Kołobrzeg. Tam pod koniec 
walk  zginął  pierwszy  dowódca  pułku  ppłk  Anatol  PRZYBYLSKI.  W  okolicach 
Kołobrzegu jednostka stacjonowała do początku kwietnia 1945 roku. 
      W dniu 13 kwietnia  pułk przemieścił  się  na  lewy brzeg Odry,  aby osłaniać 
przeprawę jednostek 1 AWP, które miały wziąć udział w Operacji Berlińskiej. 
      Praktycznie od 20 kwietnia siły pułku zaangażowane były w Operacji Berlińskiej.
      Na początku lipca jednostka ruszyła do kraju.  10 lipca pułk zajął  pozycje w 
okolicach  Opola,  16  lipca  osiągnął  m.  Chrzanów,  a  w godzinach  popołudniowych 
rozlokował się w koszarach w Krzeszowicach. 18 lipca zgodnie z poleceniem dowódcy 
Dywizji stan osobowy przemieścił się do m. Chełmek. Tam we wrześniu 1945 roku 
15 paplot. został rozformowany.
Historia powojenna datuje się od 1951 roku kiedy to przy 18 DP sformowano w Ełku 
32 daplot.
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Na  stanowisko  dowódcy  nowo  tworzącej  się  jednostki  został  wyznaczony 
w pierwszych dniach października 1951 roku kpt. Alojzy CHMIEL. 
      Od października  1953  roku  obowiązki  dowódcy  dywizjonu  objął  kpt.  Józef 
KRAWCZYŃSKI.
      W dniu 30 października 1953 roku ukazał się Rozkaz Ministra Obrony Narodowej, 
który nakazał rozformowanie całej 18 DP, a w jej składzie 32 daplot. 
 W wyniku tego utworzono 133 pułk artylerii przeciwlotniczej, który został powołany 
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 1956 roku.
      Na początku 1957 roku dokonano kolejnego przeformowania 133 paplot powstał 
50 daplot. Dowódcą dywizjonu został mjr Piotr SZUTYK.
      W dniu 14 kwietnia 1960 roku obowiązki dowódcy 50 daplot oraz jednocześnie 
obowiązki  dowódcy  garnizonu  Ełk  objął  mjr  dypl.  Wacław  WŁOSEK.  W  dniu 
18 kwietnia 1963 roku Dowódca WOW wydał Rozkaz nakazujący dowódcy 50 daplot 
dokonać  dyslokacji  jednostki  z  m.  Ełk  do  m.  Gołdap.  Od  tego  czasu  jednostka 
stacjonuje w Gołdapi.
      Na wskutek  Zarządzenia  Szefa  Sztabu Generalnego we wrześniu  1963 roku 
ponownie przeformowało 50 daplot w 133 paplot.
      Na początku kwietnia 1964 roku na dowódcę 133 paplot wyznaczony został ppłk 
dypl. Zdzisław ŚWITAŁA.
      W dniu 30 września 1967 roku, Rozkazem Ministra Obrony Narodowej 133 paplot 
otrzymał dziedzictwo tradycji i historyczną nazwę 15 pułku artylerii przeciwlotniczej 
      W dniu 22 sierpnia 1970 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dowódcy 
pułku. Dotychczasowy ubył do Siedlec, a obowiązki objął ppłk Józef PIOTROWSKI.
      3 stycznia 1976 roku na uroczystej zbiórce całego stanu osobowego, płk Józef 
PIOTROWSKI  przekazał  dowodzenie  pułku  ppłk  dypl.  Tadeuszowi 
PYPCZYŃSKIEMU.
      W dniu 29 października 1978 roku nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków 
dowódcy  pułku.  Dotychczasowy  ppłk  dypl.  Tadeusz  PYPCZYŃSKI  przekazał 
obowiązki ppłk dypl. Józefowi PADO.
      W latach  1974-1986  w wojskach  obrony  przeciwlotniczej  realizowano  plan 
powszechnej  rakietyzacji  /rozwoju/.W 15  paplot  przezbrojenie  na  sprzęt  rakietowy 
nastąpiło w 1980 roku. Pierwsze strzelania rakietowe odbył pułk w miesiącu wrześniu 
1982 roku w Kazachstanie i wykonał je na ocenę dobrą.
      W dniu 7 sierpnia 1986 roku nastąpiła kolejna zmiana, obowiązki dowódcy pułku 
objął ppłk dypl. Władysław STECKI.
      Kolejne, drugie strzelania bojowe rakietami odbył pułk w miesiącu czerwcu 1987 
roku ponownie na poligonie w Kazachstanie /Republika byłego ZSRR/.
      W dniu 12 listopada 1992 roku obowiązki dowódcy pułku objął dotychczasowy 
szef sztabu mjr dypl. Władysław FRYDRYCH.
      Kolejne strzelania rakietowe, tym razem w kraju na poligonie w m. Ustka, odbył 
pułk w maju 1994 r.
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      Również w tym roku, Decyzją Nr  76/MON z dnia 4 sierpnia 1994 roku nadano 
pułkowi wyróżniającą nazwę „Gołdapski” oraz ustanowiono doroczne Święto Pułku na 
dzień 7 maja, a od września tego roku oficjalna nazwa jednostki to „15 Gołdapski Pułk 
Przeciwlotniczy”.
      W dniu 12 listopada 1994 roku wręczono na ręce dowódcy pułku nowy sztandar.
      Także w 1994 roku pułk został  włączony organizacyjnie w struktury 15 DZ 
z siedzibą dowództwa w Olsztynie.
      29  października  1996  roku  nastąpiło  rozwiązanie  dywizjonu  szkolnego 
/pododdziału 15 paplot/.
      W dniu 4 września 1997 roku odbył pułk kolejne strzelania rakietowe na poligonie 
w Ustce.
      W dniu 23 stycznia 1998 roku nastąpiło kolejne przekazanie obowiązków dowódcy 
pułku.  obowiązki objął płk dypl. Zbigniew BANACH.
      20 lipca 2000 roku pułk kolejny raz zmienił podporządkowanie i wszedł w skład 
1 DZ z siedzibą dowództwa w Legionowie.
      W  dniu  31  sierpnia  2001  roku  pułk  ponownie  odbył  strzelania  rakietowe 
na poligonie w Ustce.
W sierpniu 2004r. pułk odbył kolejne strzelania rakietowe na poligonie w Ustce.
Również w tym samym roku 1 lipca wszedł w życie nowy etat jednostki. 
     W  dniu  18  lipca  2005r.  obowiązki  Dowódcy  15  Gołdapskiego  Pułku 
Przeciwlotniczego  oraz  Dowódcy  Garnizonu  Gołdap  objął  płk  dypl.  Jerzy 
PAŁUBIAK.
     W czerwcu 2006r. jednostka została poddana kontroli finansowo-gospodarczej, 
natomiast  w  październiku  tego  samego  roku  kontroli  kompleksowej.  Z  obydwóch 
kontroli  pułk  otrzymał  oceny  dobre  (4)  i  były  to  najwyższe  oceny  uzyskane 
w wojskach lądowych w 2006 roku. 
      W dniu 1 października 2007 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dowódcy 
pułku.  Obowiązki  objął  i  dowodzi  15  Gołdapskim  Pułkiem  Przeciwlotniczym 
płk dr Bogusław MUSIAŁ.  

Żołnierze  15  pplot.  uczestniczą  we  wszystkich   misjach  poza  granicami  kraju. 
Do dnia dzisiejszego w misjach uczestniczyło około 100 żołnierzy zawodowych. 

      

                                                                         mjr rez. Bogdan WINNICKI
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