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Bydgoszcz, dnia 10.10.2014 r. 

 

Szanowni Państwo! Droga młodzieży! 

 

Zebraliśmy się dzisiaj na uroczystości oficjalnego nadania imienia jednemu z wielu 

pięknych bydgoskich parków. Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy park, w którym się 

aktualnie znajdujemy, będzie nosił nazwę „park 2 Korpusu Obrony Powietrznej".  

Czym zatem był 2. Korpus Obrony Powietrznej, który dziś honorujemy? 

W historii Sił Zbrojnych naszego kraju imię 2. Korpusu nosiło kilka związków 

operacyjno-taktycznych. Przede wszystkim znamy powszechnie, z okresu II wojny światowej, 

II Korpus Polski, dowodzony przez gen. Władysława Andersa, który jako wyższy związek 

taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie okrył się sławą zdobywając w ciężkich 

walkach z Niemcami wzgórze Monte Cassino. 

Niektórym osobom, szczególnie wojskowym, znany jest także 2. Korpus 

Zmechanizowany Wojsk Lądowych, mający swoją siedzibę w Krakowie.  

2. Korpus Obrony Powietrznej, o którym dzisiaj pragnę kilka zdań powiedzieć, przez 

cały z górą pięćdziesięcioletni okres istnienia, miał swoją siedzibę w Bydgoszczy i na wielu 

płaszczyznach właśnie z Bydgoszczą był związany.  

W swojej historii nazwa Korpusu była kilkakrotnie zmieniana. Sformowany  

w kwietniu 1958 roku nosił początkowo nazwę 2. Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru 

Kraju. Skutkiem zmian strukturalnych w Wojsku Polskim został następnie nazwany  

2. Korpusem Obrony Powietrznej Kraju, a po roku 1990 przyjęto nazwę 2. Korpusu Obrony 

Powietrznej w strukturze Sił Powietrznych. Po odzyskaniu przez nasze państwo 

niepodległości w 1989 roku, na podstawie decyzji Zwierzchnika Sił Zbrojnych w czerwcu 

2007 roku, 2. Korpus Obrony Powietrznej został rozformowany. Zatem przez prawie 50 lat  

2. Korpus Obrony Powietrznej, będąc związkiem operacyjno-taktycznym, działał  

w strukturach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, którego wojska w okresie powojennym były 

jednym z czterech rodzajów Sił Zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych 

i Marynarki Wojennej. 

2. Korpus Obrony Powietrznej w swojej strukturze organizacyjnej skupiał kilka 

rodzajów wojsk: 

− wojska lotnicze, zorganizowane w pułki lotnictwa myśliwskiego, w składzie, w różnych 

okresach, od 3 do 5 pułków, a także samodzielne eskadry lotnicze; 
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− wojska rakietowe, zorganizowane w brygady rakietowe, a w nich przeciwlotnicze 

dywizjony rakietowe; 

− wojska radiotechniczne, zorganizowane w bataliony i kompanie radiotechniczne; 

− pododdziały zabezpieczenia logistycznego oraz eskadry ratownictwa lotniczego. 

Cała struktura dowodzenia wojskami była zorganizowana na Stanowisku Dowodzenia 

Korpusu rozwiniętym na bazie 2. Węzła Łączności z dyslokacją w Bydgoszczy. 

Generalnym zadaniem 2. Korpusu Obrony Powietrznej we współdziałaniu z innymi 

korpusami oraz wydzielonymi siłami i środkami innych Rodzajów Sił Zbrojnych, szczególnie 

Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Marynarki Wojennej, była obrona ludności, wojsk oraz 

ważnych ekonomicznie i strategicznie obiektów wojskowych, przemysłowych  

i administracyjno-państwowych, znajdujących się na terytorium kraju, przed wrogim 

działaniem środków napadu powietrznego przeciwnika.  

Wojska OPK, w których funkcjonował 2. KOP, stanowiły także ważny element Wojsk 

Obrony Terytorialnej Kraju broniąc terytorium państwa przed zagrożeniem zewnętrznym 

wraz z jednostkami Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej. 

Szczególnej obronie i ochronie podlegały północna i północno-zachodnia granica 

państwa, stocznie, wielkie aglomeracje miejskie i przemysłowe, bazy morskie oraz okręty 

Marynarki Wojennej na morzu. 

2. KOP, z uwagi na swoje usytuowanie w północno-zachodniej części terytorium 

naszego kraju, dźwigał główny ciężar odpowiedzialności w realizacji zadań bojowych Wojsk 

OPK. 

Okres „zimnej wojny” między Wschodem a Zachodem w historii powojennej Polski 

charakteryzował się, szczególnie w Wojskach OPK, wzmożonym wysiłkiem kadry 

oficerskiej, chorążych, podoficerów i żołnierzy służby zasadniczej, gdyż były to wojska 

przysłowiowych „pierwszych 5 minut”, w których to musieli osiągnąć pełną zdolność 

do wykrycia i ewentualnego skutecznego odparcia zagrożenia ŚNP przeciwnika.  

SD Korpusu, na którym pełnili służbę i wykonywali pracę w głównej mierze 

Bydgoszczanie, w sytuacji zagrożenia powietrznego na bronione terytorium kraju, 

wykorzystując informację z wojsk radiotechnicznych, dokonywało oceny sytuacji 

powietrznej, kierowało lotnictwem myśliwskim w powietrzu oraz dywizjonami rakietowymi 

dla całkowitego odparcia potencjalnego zagrożenia i zapewnienia w każdych warunkach  

i w każdym czasie czystości polskiego nieba.  
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Dowództwo i Sztab Korpusu, stanowisko dowodzenia, oddziały i pododdziały 

zabezpieczenia technicznego, wraz z dowództwem brygady radiotechnicznej i 2. Węzłem 

Łączności, stanowiły jakby zespół znaczących bydgoskich zakładów pracy, skupiając  

w swych załogach nie tylko kadrę zawodową, ale w dużym stopniu pracowników cywilnych. 

Ogółem wyrażało się to rynkiem pracy dla Bydgoszczy rzędu 1500-1600 osób.  

Poza realizacją stricte wojskowych zadań operacyjnych, jednostki Korpusu wnosiły 

istotny wkład w edukację na rzecz miasta poprzez ustawiczne, wieloletnie szkolenia żołnierzy 

służby zasadniczej i pracowników cywilnych do zawodów, które skutecznie wykorzystywano 

poza wojskiem, takich jak: kierowcy, mechanicy samochodowi, telefoniści i telegrafiści, 

radiowcy, informatycy, piloci różnego typu statków powietrznych, nawigatorzy, specjaliści 

ruchu lotniczego. 

Reasumując, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 2. KOP, zwany często 

„bydgoskim”, dobrze przysłużył się sprawie obronności naszego kraju, ale także miastu 

Bydgoszczy, jego mieszkańcom i środowiskom z miastem związanym. 

Cieszy nas tak liczna na uroczystości obecność młodzieży ze szkół osiedla Błonie. 

Część z nich jest prawdopodobnie związana rodzinnie ze środowiskiem lotniczym i historią  

2. Korpusu. Proszę Was, zachowajcie w pamięci dobre imię o 2. Korpusie Obrony 

Powietrznej, który w trudnym okresie naszej powojennej historii strzegł pokoju nad polskim, 

a zarazem bydgoskim niebem.  

Dzisiaj, po dwudziestu kilku latach geopolitycznej stabilizacji i pokoju w naszej części 

Europy, wobec uświadamiania sobie aktualnych potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa 

naszego państwa, winniśmy być zdolni bardziej doceniać sens i potrzebę funkcjonowania 

jednostek wojskowych na wzór 2. KOP.  

Uhonorowanie fragmentu miasta imieniem 2. KOP, my - żołnierze i pracownicy 

cywilni Korpusu - odbieramy jako wyraz podziękowania i uznania ze strony społeczeństwa 

miasta Bydgoszczy za oddaną Ojczyźnie i miastu rzetelną żołnierską służbę i pracę. 

Jako przedstawiciel dowództwa Korpusu z lat 80' minionego już stulecia, w imieniu 

własnym, a także w imieniu obecnego na uroczystości byłego Dowódcy Korpusu, pana gen. 

bryg. Jerzego Rakowskiego, w imieniu zgromadzonej na uroczystości kadry zawodowej, 

wyrażam wielką radość i satysfakcję, a zarazem dumę z faktu, że imię 2. Korpusu Obrony 

Powietrznej zostało przez władze miasta na trwałe wpisane w historię i geografię miasta 

Bydgoszczy. Dziękuję za uwagę. 

 

płk w st. spocz. Stefan Bartczak 


