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   HISTORIA 11. PUŁK CZOŁGÓW 

            Pułk został sformowany na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej                                   

nr 0043/org. z 17.05.1951 r. jako jeden z sześciu samodzielnych pułków czołgów Wojska 

Polskiego, które miały składać się z sześciu kompanii czołgów i batalionu ciężkich dział 

samobieżnych oraz pododdziałów zabezpieczenia. Na uzbrojeniu miał mieć 65 czołgów                            

T – 34 i 18 dział ISU – 122. W sierpniu 1952 zmniejszono etat pułku do czterech kompanii 

czołgów i kompanii dział pancernych, kompanii technicznego zabezpieczenia, plutonów: artylerii 

przeciwlotniczej, rozpoznania i łączności. Pułk sformowano w kompleksie koszarowym oddanym 

do użytku w 1935 roku przy ulicy Moniuszki w Giżycku. Grupa organizacyjna wydzielona                   

z 2. Warszawskiego Pułku Czołgów z Opola przystąpiła do organizacji pułku we wrześniu 1951 

roku. W styczniu pułk z sześcioma czołgami, jakie posiadał wyjechał na pierwszy poligon do 

Orzysza.W 1953 roku pułk został podporządkowany dowódcy Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego. W latach 1954, 1955 i 1956 zdobył pierwsze miejsce we współzawodnictwie 

pułków czołgów oraz pułków czołgów i artylerii pancernej Okręgu. W 1955 roku pułk wszedł w 

skład 15. Dywizji Zmechanizowanej, a w 1957 roku 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej 

im. Tadeusza Kościuszki, w której strukturach pozostał do rozformowania. W czasie wchodzenia 

w struktury 1 WDZ przejął kompanię dział pancernych z rozformowanego w Giżycku 84. Pułku 

Piechoty i zmienił nazwę na 11 Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej. Nazwę tę nosił do 1961 roku. 

W sierpniu 1957 r. pułk został przekwaterowany z koszar przy ul. Moniuszki do koszar przy Alei 

Wojska  Polskiego. 

            W 1961 roku pułk został przekształcony w jednostkę szkolno – bojową. W etacie 

pokojowym posiadał cztery szkolne kompanie czołgów, kompanię obsługi, częściowo rozwinięte 

kompanie: łączności, remontową i zaopatrzenia oraz pluton ochrony i regulacji ruchu; 

skadrowane kompanie: rozpoznawczą, saperów i medyczną (dowódca i szef kompanii), pluton 

chemiczny (dowódca plutonu) całkowicie skadrowany pluton artylerii przeciwlotniczej. Głównymi 

zadaniami pułku było szkolenie kandydatów na dowódców oraz mechaników – kierowców 

czołgów oraz utrzymanie stałej gotowości do przejścia w ciągu 24 godzin na struktury etatu „W” 

typowe dla pułków czołgów dywizji zmechanizowanych. Rezerwiści przewidziani na stanowiska 

etatu „W” byli szkoleni w czasie ćwiczeń jednodniowych organizowanych kilka razy w roku w dni 

wolne od pracy oraz trzytygodniowych ćwiczeń zgrywających pododdziałów na poligonach raz na 

dwa lata.  W 1964 roku skrócono program szkolenia elewów z jedenastu do sześciu miesięcy. 

Spowodowało to zmniejszenie stanu szkolonych. W latach 1965 – 1966 w jednej kompanii 

szkolnej przeszkolono w trzech sześciomiesięcznych turnusach kandydatów do długoterminowej 

zasadniczej służby wojskowej (pięciolatków). Po przeszkoleniu żołnierzy kierowano do dalszego 

pełnienia służby wojskowej do jednostek, część z nich pozostawała w pułku. W 1966 roku jedną 

(czwartą) kompanię szkolną przekształcono w kompanię liniową o stanie ok.50%etatu„W”.W 

latach 1975 – 1976 Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło w pułku eksperyment łącząc 

służby kwatermistrzowskie ze służbami technicznymi tworząc zintegrowane tyły .Kierował nimi 

zastępca do spraw tyłów. Po zakończeniu eksperymentu powrócono do poprzednich struktur 

organizacyjnych. W 1977 roku utworzono pośrednią strukturę dowodzenia – dowództwo i sztab 

szkolnego batalionu czołgów, któremu podporządkowano szkolne kompanie czołgów i kompanię 

obsługi. W 1989 roku pułk został rozformowany. Stan osobowy i koszary przejął przybyły ze 

Skierniewic 2. Berliński Pułk Zmechanizowany. Było to w zasadzie połączenie 11. Pułku Czołgów 

z  2. Berlińskim Pułkiem Zmechanizowanym. 

 



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Koszary przy ulicy Moniuszki. Miejsce stacjonowania pułku 

w latach 1951 - 1957 

Koszary przy Alei Wojska Polskiego miejsce stacjonowania pułku w 

latach 1957 – 1989r. 



                                      POCZET DOWÓDCÓW       

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

  

   

      

                                                                                             

  

     

mjr Wiesław Cegłowski  

1951. –  22.10.953 r. 
mjr, ppłk, płk Stanisław Komski 

22.10.1953 – 31.12.1961 z przerwą w 

latach 31.10.1956 - 31.10. 1957 r. 

 mjr Wiesław Kociołek 

 01.01.1962 – 02.1966 
ppłk  Henryk Godleś 

O2.1966 – 10.07.1970  

mjr Czesław Laszczkowski 

27.10.1974r – 13.12.1977r. 

mjr dypl. Tadeusz Bazydło 

13.12.1977 – 08.1980 

 

mjr Sławomir May 

08.1980 – 30.09.1989 

mjr Józef Gierałtowski 

10.1970 – 27.10. 1974 r. 



      11 PUŁK CZOŁGÓW  

    (W LATACH 1957 – 1961 11. PUŁK CZOŁGÓW I ARTYLERII PANCERNEJ) 

1951  - 1989  

 

 

 

 

 

Kadra 11. Pułku Czołgów w 1961 roku 

  

Wspólna fotografia uczestników uroczystości rozformowania  

11. Pułku Czołgów 30.09.1989 r. 

                        

 



              ZASADNICZY SPRZĘT 

                                  

 

Czołg T-34/85. 

Silnik wysokoprężny 12-cylind-rowy W-2-34 lub W34M o mocy 500 KM przy 1800 obr/min. Pojemność zbiorników paliwa 630 l. 

Dodatkowych 180 l. Dł. -8,10m-8,15 m. Szer. -3 m. Prześwit 0,40m. Masa 32 t. Zdolność pokonywania brodów o gł. do 1,3m, 

rowy szer. 2,5 m. ściany wys. 0,73 m. kąt podjazdu 30 st. Armata wz. 1944 ZiS S-53 kal. 85 mm. z zapasem 55 pocisków.                        

2 karabiny maszyn. DTM kal. 7,62 mm z zapasem - 1920 naboi. 

 

  

                                 

 

Czołg T-54. Silnik wysokoprężny 12 cylindrowy W-54 o mocy 2000 KW przy obrotach 2000/min. Pojemność zbiorników paliwa 

530 l - zasadnicze i 280 l. – dodatkowe. Długość całkowita 9 m. Kadłuba – 6,04 m. Szerokość - 3,27 m. Wysokość – 2,4 m  

karabinem przeciwlotniczym – 2,75 m. Prześwit – 0,43 m. Masa – 36 t. Pokonywanie przeszkód: brody gł. 1,4 m, rowy o szer. 

2,7 m. ściany wysokości 0,8 m, kąt podjazdu 30 st. Uzbrojenie. Armata wz. 1944 DT kaliber – 100 mm. Zapas amunicji 34 

pocisków. 2 karabiny maszynowe SGMT kal. 7,62 mm – zapas amunicji 3500 naboi. 1 Wielkokalibrowy Karabin Maszynowy 

DSzK kal. 12,7 mm z zapasem amunicji – 200 naboi.                                                                     

    



MOST TOWARZYSZĄCY BLG-67 

 Przeznaczony do pokonywania przeszkód terenowych (strumieni, kanałów, lejów) do szerokości do19 m., oraz 

przeciwskarp do 3,5 m wysokości. Na prze-szkodach szerszych istniała możliwość budowania mostów dwu- i 

trzyprzęsłowych z wykorzystaniem podpór. Nośność przęsła do 50 t. Podwozie czołgu T-55.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most BLG w położeniu marszowym 

Most BLG w czasie rozkładania 

 



                     WÓZ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO WZT – 1 

 

     

 

Wóz zabezpieczenia technicznego WZT – 1. Silnik 12 cylindrowy W-55 o mocy 58OKM przy 2000 obr/min. Długość 6,45 m, 

szerokość 3,27 m, masa 31,6 t Prędkość maksymalna 50 km/godz.  

Urządzenie ewakuacyjno – remontowe: wyciągarka główna, o napędzie mechanicznym o sile uciągu bez zbloczy - 25 t, ze 

zbloczem dwupasmowym – 50 t, ze zbloczem trzypasmowym – 75 t, wyciągarka pomocnicza – mechaniczno – ręcznym, 

urządzenie holownicze, ręczny żuraw obrotowy o maksymalnym udźwigu do 1,5 t, ostroga do zakotwiczania podczas pracy 

wyciągarki. 

Urządzenia ochronne: ochrony przeciwpożarowej typu „Rosa”, układ ochrony przeciw-atomowej UOPA, rentgenoradiometr 

DP-3B, termiczna aparatura dymotwórcza, wyposażenie do pokonywania przeszkód wodnych po dnie. 

 

 

 

Sekcja trału przeciwminowego KMT -4 

W czasie przechowywania. Montowana na czołgu przed 

rozpoczęciem trałowania pola minowego.   

 

 

    

 

 

 



                                              Z ŻYCIA PUŁKU 
 
                                           
                      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

            Załoga czołgu kpr. Trzebiatowskiego w przerwie zajęć 1956 rok 

                                                                                                                                                                   

 1959 r. – czołgi 2 kcz gotowe do wyjazdu  na poligon Biedrusko 

                           

                    1960 r. 2kcz na poligonie zimowym 



 

                       

                       Przysięga wojskowa w 1961 roku 

 

                                                            

                        1964 r. pierwszy czołg w WOW pokonuje    przeszkodę wodną po dnie  

                                      

                        

                       Toaleta w transporcie kolejowym 



   

                                                                       

                                       Posiłek w transporcie kolejowym                                                                    

                                

                                      Posiłek na poligonie 

                                                                                 

                                    Płk Gierałtowski przekazuje obowiązki  mjr Laszczkowskiemu w obecności gen. Dysko                                                
                                                            

 



 

                                         
 

                                 Gen. Dysko w rozmawia z mjr Laszczkowskim od lewej płk Wacław Feryniec  

                                  i płk Józef Gierałtowski                                                                                                                                           

                                                                                                   

                                                                                           

                                          
 

 

 

                                     
 

                                                              



                                
                              Wręczenie nagród z okazji Dnia Wojska Polskiego 

 

 

                               
                              por. Leonard Puziuk przy czołgu  

 

                                
                           Pożegnanie por.Komosińskiego 

 

 



                                      

                                   płk May stawia zadania dowódcom kompanii 

 

                                      

 

                                       

                                        Ostatnia defilada pułku 

                                                                                                                                                      



                                               

                                     „MARSZ JEDENASTEGO PUŁKU” 

 

                                              Jedenasty Pułk to My 

                                              Nasz giżycki mały świat 

                                              Czy to Świdry, czy to Orzysz, 

                                              Każdy z czołgiem za pan brat. 

                                              Hej, ho! 

                                  Ref.:   Czarny beret, żółty otok, 

                                             To w pamięci naszej tkwi.    2x 

                                             Kombinezon i hełmofon, 

                                             I husarskich skrzydeł świst. 

                                             Kiedy z Pułku jadą czołgi, 

                                             Na Alei słychać zgrzyt. 

                                             Pierkunowskie pola szumią, 

                                             A Kisajno całe drży. 

                                             Hej, ho! 

                                  Ref.:   Czarny beret, żółty otok, 

                                              To w pamięci naszej tkwi,     2x 

                                              Kombinezon i hełmofon, 

                                              I husarskich skrzydeł świst. 

 

 

 

                                              
    
                                           
                                          



                                                   AKTUALNOŚCI   
  
 
    Na podstawie DECYZJI NR 943/KADR DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR 

                                 z dnia 14 maja 2014 roku. 
niżej wymienionych podoficerów 11 pcz niepodlegających obowiązkowi 

służby wojskowej z dniem 1 stycznia 2014 roku mianowano na stopień: 

STARSZEGO CHORĄŻEGO SZTABOWEGO 

   1 chor. szt. BORYS Józef s. Stanisława 

2 chor. szt. DERESZKIEWICZ Lech s. Mariana 

3 chor. szt. FIEĆKO Krzysztof Romualda 

4 chor. szt. GARBARCZYK Jan Zdzisław s. Władysława 

5 chor. szt. MILEWSKI Zenon s. Stanisława 

   MŁODSZEGO CHORĄŻEGO  

   6 st. sierż. szt. DZIESZKIEWICZ Leszek s. Aleksandra 

7 st. sierż. szt. FRĄCKIEWICZ Zygmunt s. Feliksa 

8 st. sierż. szt. GAJDOWSKI Edward s. Mariana 

9 st. sierż. szt. GĄSIOROWSKI Zygmunt  s. Czesława 

10 st. sierż. szt. JACZUN Wiesław s. Ignacego 

11 st. sierż. szt. JUCHNIEWICZ Stanisław s. Aleksandra 

12 st. sierż. szt. KRASOWSKI Mirosław s. Bronisława 

13 st. sierż. szt. KRZYWAŃSKI Zdzisław Bogusław s. Tadeusza 

14 st. sierż. szt. LĄKOCY Józef Antoni s. Henryka 

15 st. sierż. szt. MATUSZAK Jan s. Władysława 

16 st. sierż. szt. PASZKA Stanisław s. Adama 

17 st. sierż. szt. POLICHA Tadeusz s. Karola 

18 st. sierż. szt. WAWRZOS Mirosław s. Józefa 

19 st. sierż. szt. WIŚNIEWSKI Seweryn s. Kazimierza 

20 st. sierż. szt. ZDANCEWICZ Tadeusz s. Stanisława 

21 sierż. szt. ŁOJEK Jerzy Czesław s. Czesława 

22 sierż. szt. ŁYSY Władysław s. Michała 

 

 

 



     

     

     

     



                        

                       PLAN PRZEBIEGU SPOTKANIA 

piątek, 11 lipca 2014 r.:  

 

- do 13.30 - Przyjazd uczestników spotkania do Klubu Żołnierskiego  

                   15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (były Klub 

                    Garnizonowy przy ul Mazurskiej w Giżycku).  

- 14.00 -  Uroczyste powitanie uczestników spotkania przez Dowódcę  

               15GBZ gen. bryg. Sławomira Kowalskiego.  

- 14.15-17.00 - Konferencja połączona z panelem wykładów 

                        okolicznościowych.  

- 17.00-18.00 - Przejazd na Strzelnicę Myśliwską.  

- 18.00 - Biesiada towarzyska z udziałem zaproszonych gości.  

 

sobota, 12 lipca 2014 r.:  

 

- 9.00 - Uroczysta Msza św. w Kościele Garnizonowym przy ul. Wojska 

            Polskiego.  

- 9.50-  Obchody 20-lecia 15GBZ. Odsłonięcie tablic pamiątkowych  

            (w tym 11pcz) w 15 GBZ.  

- 10.40 - uroczysty apel - Plac Piłsudskiego (Szkoła Podstawowa nr 1), 

              w tym:  

            - wręczenie medali i odznaczeń  

            - defilada ulicami miasta  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                                  INFORMACJE DODATKOWE 

  

Szanowni Panowie w rękach trzymacie naszą pierwszą wersję informatora 

dotyczącego historii 11 Pułku Czołgów . Corocznie będzie ona uaktualniana                   

o pozyskiwane materiały .W związku z tym jeśli  jesteście w posiadaniu  

ciekawych materiałów ,pamiątkowych zdjęć to bardzo prosimy o ich 

przesyłanie na adres mailowy : zenon.ziolkowski@op.pl  lub pocztą na adres : 

                 JW 4352 

         11-500 GIZYCKO 

UL.NOWOWIEJSKA 20 

          ( Zenon ZIÓŁKOWSKI) 

Uwaga : Zdjęcia i pamiątki po wykonaniu kopii zostaną zwrócone. 


