
Bukowno, dawna jednostka wojskowa nr 1514, 1962-1989 r.

1. Kategoria

Militaria, jednostka wojskowa

2. Położenie administracyjne

gm. Bukowno, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.24731 19.49965

4. Kod w dokumentacji

Bukowno-02-165

5. Data weryfikacji terenowej

20 maja 2016 r.

 6. Opis

Teren dawnej jednostki położony jest około 3,5 km na południowy wschód od Bukowna, między rzeką 
Sztołą i tak zwaną Drogą Wojskową do Olkusza. W latach 1962-1989 na terenie jednostki stacjonował 16
Dywizjon 1 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Kraju. Obecnie (2016) w rozbudowanych budynkach 
niegdysiejszych koszar mieści się Dom Seniora Leśna Polana. W głębi lasu, w dawnej strefie ogniowej 
dywizjonu zachowały się pozostałości wojskowej infrastruktury technicznej.

1 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej Kraju powstała w 1988 roku na bazie istniejących wcześniej: 
13 Dywizji Artylerii Obrony Przeciwlotniczej (1962-1967) i 1 Dywizji Artylerii Obrony Powietrznej Kraju im. 
Powstańców Śląskich (1967-1988). Zadaniem formacji była osłona obiektów przemysłowych 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, baz lotniczych i zgrupowań wojsk, we współdziałaniu z 
lotnictwem myśliwskim i obroną przeciwlotniczą wojsk operacyjnych*. Podstawowym rodzajem uzbrojenia
znajdującym się na wyposażeniu Brygady były radzieckie systemy przeciwlotnicze S-75 Dźwina. 
Elaboracja, czyli przygotowanie rakiet do wystrzelenia, odbywała się w wyodrębnionym dywizjonie 
technicznym (20 Dywizjon Techniczny) w Hutkach. Gotową do użycia broń przewożono samochodami 
transportowo-załadowczymi (STZ) na stanowiska ogniowe. Tutaj znajdowały się baterie startowe 
wyposażone między innymi w stanowiska dla wyrzutni, wiaty dla STZ, kabiny stacji naprowadzania rakiet 
(SNR) oraz stanowiska dla obsługi.

Z dawnej infrastruktury baterii startowej w Bukownie zachowały się obwałowania ziemne wyrzutni, 
pozostałości wiat dla samochodów STZ, stanowisko kolumny antenowej, fragmenty ogrodzenia z 
fundamentami wieży wartowniczej** oraz betonowe posterunki przypominające niemieckie kochbunkry z 
czasów II wojny światowej. Czytelny jest także układ dróg dojazdowych do stanowisk w strefie ogniowej. 
W ogrodzonej części dawnego obiektu działa strzelnica Klubu Sportowego Lokus.

7. Źródła i materiały

*1. Śląska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej m. Bytom. 
http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/bytom_1_br_op.html, dost. 16.08.2016.

**tamże, http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/bukowno_16dr.html#16dr_02, dost. 17.08.2016.
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Rozmowa z młodszym chorążym Antonim Rochowskim, Olkusz, 19 sierpnia 2016 roku.

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Dawne koszary, obecnie dom seniora Dawne koszary, obecnie dom seniora

Ogrodzenie strefy ogniowej Obwałowania ziemne wyrzutni
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Schron wartowniczy na obrzeżach jdnostkiStara tabliczka z nieczytelnym napisem

Obiekt nierozpoznany Obiekt nierozpoznany
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