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W świątecznej atmosferze Świąt Wielkiej Nocy i Zmartwych-
wstania Pańskiego pragnę przekazać najlepsze i najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody i wszelkiej pomyślności pełnej wiary, na-
dziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę optymizmu i wytrwałości w realizacji ambitnych zadań 
i w umacnianiu naszej rodziny saperskiej. Niech  świąteczny okres  
nadaje sens i głębię naszym życiowym drogom. 

Niech będzie źródłem siły na każdy czas, a szczególnie w chwi-
lach prób i doświadczeń żołnierskiej służby i pracy.

Życzę pięknej wiosny – w duchu, w sercu i pogodzie.

Prezes 
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk [r] Tadeusz Dzikowski

Warszawa, Wielkanoc 2013 r.

Koledzy Saperzy,

Tradycyjnie, rokrocznie obchodzimy Dzień Sapera, ustanowiony 
rozkazem nr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku przez Naczelnego Do-
wódcę Wojska Polskiego w uznaniu zasług wojsk inżynieryjno-saper-
skich położonych dla Ojczyzny.

Święto Sapera jest okazją do przypomnienia wojennych dokonań 
polskich saperów na wszystkich frontach II wojny światowej, a także 
osiągnięć w pokojowej służbie dla społeczeństwa i Ojczyzny, w opera-
cji rozminowania kraju i akcji oczyszczania terenu, w czasie pełnienia 
służby w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w ramach wydzielo-
nych sił ONZ i NATO oraz niesienia pomocy społeczeństwu podczas 
klęsk żywiołowych, a zwłaszcza w akcji przeciwlodowej i przeciwpo-
wodziowej.

Z okazji naszego Święta przesyłam serdeczne pozdrowienia 
wszystkim saperom  weteranom, kombatantom i byłym żołnierzom 
wojsk inżynieryjnych. Szczególne słowa pozdrowień kieruję do pre-
zesów i członków kół Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

Życzę dalszych osiągnięć w służbie i pracy, realizacji osobistych 
zamierzeń, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym.

Prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk [r] dypl. Tadeusz Dzikowski

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.

Przekazanie sztandaru Stowarzyszenia Saperów Polskich na VI Kongresie 
w dniu 10.10.2012 r.

Redakcja informuje, iż w marcu 2013 r. płk dr hab. Paweł Cieślar odebrał z rąk Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego nomi-
nację na profesora, a gen. bryg. Bogusław Bębenek i płk Artur Talik obronili w Akademii Obrony Narodowej dysertację doktorską.
Szersza informacja w następnym numerze SAPERA.

Red.

INFORMACJE

Uczestnicy spotkania w dniu 15 marca 1013 r. wzięli udział w zwiedzaniu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, 
którego wieloletnim dyrektorem i propagatorem uroków regionu jest Andrzej Kobalczyk.
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Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej

W dniach 10 – 12 grudnia br., na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu odbyła się narada kierowniczej kadry Wojsk Inżynieryjnych 
SZ RP, której przewodniczył Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go, generał brygady Bogusław Bębenek.

Drugi dzień Narady, w znacznej części, oparty był o tematykę przeciwdziałania impro-
wizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED). Na bazie obiektów wrocławskiego Cen-
trum, Komendant, pułkownik Andrzej Dutka, przeprowadził zajęcia metodyczne, których 
tematem były procedury oraz demonstracja działania sekcji EOD podczas rozpoznania 
i neutralizacji IED zawierających substancje chemiczne. 

Celem zajęć było zapoznanie uczestników narady z  procedurami działania zespołu 
EOD w warunkach wykrycia materiałów niebezpiecznych na terenie jednostki wojskowej 
oraz rolą i zasadami współpracy zespołu EOD z Chemiczno – Radiacyjnym Zespołem Awa-
ryjnym.

Praktyczne działanie zaprezentowali żołnierze Zespołu Rozminowania, Cyklu Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia oraz batalionu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych, a także żołnierze 1. brzeskiego pułku saperów. Obejmowało 
ono działanie po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanym przedmiocie znajdującym się na 
terenie jednostki wojskowej – przybycie sekcji EOD, przygotowanie do wykonania zada-
nia, rozpoznanie niebezpiecznego przedmiotu za pomocą zrobotyzowanego urządzenia 
INSPEKTOR oraz przyrządu rozpoznania skażeń typu AP – 4C, wezwanie Chemiczno – 
Radiacyjnego Zespołu Awaryjnego CHRZA, analizę danych i sprecyzowanie zagrożenia, 
unieszkodliwienie IED przy użyciu ładunku wodnego, działanie CHRZA. 

kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Fot. kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, st.szer. Dawid Sowiński

Ćwiczenia w ramach narady kierowniczej kadry Wojsk Inżynieryjnych SZ RP

Szanowni Czytelnicy,

Z  satysfakcją należy odnotować 
fakt, iż 44. numer SAPERA spotkał 
się z  życzliwym przyjęciem i  zainte-
resowaniem szerokiej rzeszy czytelni-
ków. Toteż w  kolejnym, 45. numerze 
kwartalnika „SAPER” kontynuujemy  
„Saperskie spotkania”, szczególnie 
te związane z saperskimi „opłatkami” 
i „jajeczkami”, z okazji Święta Bożego 
Narodzenia czy Świat Wielkanoc-
nych, które wrosły w  życie naszej rodziny saperskiej i  środowisko 
żołnierskie, stanowiąc nową, swoistą tradycję. Mówi o  tym felieton 
Tradycja…

W  dziale SAPERSKIE FORUM wracamy do obrad VI Kongre-
su SSP oraz podjętych  na nim uchwał oraz do posiedzenia Zarządu 
Głównego SSP.

Skromne materiały z  życia kół SSP – czemu daliśmy wyraz na 
ostatnim Kongresie SSP - rekompensuje dział TRADYCJE, a w nim 
okolicznościowy artykuł „150 rocznica Powstania Styczniowego”.

W dziale INFORMACJE list otwarty gen. bryg. Zdzisława Barsz-
czewskiego oraz materiały ze spotkania z bratnią organizacją, Stowa-
rzyszeniem Saperów Cywilnych w Spale.

W  dziale EPITAFIUM: pożegnanie śp. płk. Lecha Gawrycha, 
który odszedł tak szybko… za szybko…. oraz wspomnienie o śp. płk. 
Henryku Adamowiczu. 

redaktor naczelny
płk dr Wiesław L.Ząbek
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Ochotnicy stawili się do służby

Wrocławskie Centrum zagrało z WOŚP

288 ochotników zameldowało się w punkcie ewidencji stawiennictwa 
wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 
celem odbycia służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Ochotnicy ci to osoby, które nigdy wcześniej nie pełniły jakiegokolwiek 
rodzaju czynnej służby wojskowej, a  zamierzają podjąć obowiązki 

w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Często też marzeniem ich jest 
zawodowa służba wojskowa.

W trakcie styczniowego wcielenia odnotowaliśmy największy w histo-
rii wrocławskiego Centrum, bo ponad 20 % odsetek ochotników – kobiet, 
które mocno zmotywowane, wraz z kolegami, rozpoczną szkolenie pod-
stawowe.

Po przejściu tzw. „ścieżki wcielenia”, wszyscy kandydaci zostali zakwa-
terowani w swoich macierzystych pododdziałach oraz poznali bezpośred-
nich przełożonych.

Ochotnicy, przez okres czterech miesięcy, szkolić się będą najpierw 
w Ośrodku Szkolenia Podstawowego, a potem w Ośrodku Szkolenia Spe-
cjalistów. 

Przebiegać będzie zgodnie z programem szkolenia służby przygoto-
wawczej, który zawiera treści niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk 
służbowych. Zakończy się egzaminem, którego pozytywny wynik może 
skutkować nadaniem przydziału kryzysowego w jednostkach wojskowych, 
w których mają pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

W  pierwszym tygodniu wszyscy powołani zapoznają się z  obiekta-
mi wrocławskiego Centrum, regulaminami obowiązującymi w  Wojsku 
Polskim, przeszkoleni zostaną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestniczyć będą 
również w zajęciach z wychowania fizycznego.

Przed nowo wcielonymi rysują się wkrótce dwie duże uroczystości: 
14 stycznia, uroczyste wręczenie broni oraz 1 lutego złożenie przysięgi 
wojskowej, w trakcie której elewi zaprezentują swoim najbliższym nabyte 
umiejętności z zakresu musztry.

Naszym najmłodszym kolegom i koleżankom życzymy szybkiej akli-
matyzacji w nowym środowisku i samych sukcesów w szkoleniu.

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

13 stycznia 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
po raz 21. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć żołnierzy wro-
cławskiego Centrum Szkolenia.

Żołnierze, studenci oraz pracownicy wojska wrocławskiego garnizonu 
połączyli siły, aby wspólnie kwestować dla ratowania życia dzieci 

i godnej opieki medycznej seniorów. 
Na Palcu Solnym, ogromną popularnością, zwłaszcza wśród dzieci, 

cieszył się robo-wolontariusz „Inspektor”, który dzielnie, pomimo mrozu, 
dzierżył „w dłoni wośpową puszkę”. 

Do puszek wrzucali wszyscy – dzieci, dorośli, seniorzy, a także sami 
wolontariusze. Każdy grosz, każda kolejna złotówka, a  w  końcu każda 
kolejna pełna puszka dostarczała nam wiele satysfakcji i radości. Zdarzali 
się nawet i tacy, którzy zbierali pieniążki na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy przez cały rok.

Dzień wielkiego finału orkiestry był dla nas wszystkich dniem wyjąt-
kowym – dniem, w którym bezinteresownie mogliśmy pomóc innym.

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Zespół Rozminowania przygotowuje do misji

Spotkanie opłatkowe we wrocławskim Centrum

W  ramach przedmiotu „Przygotowanie do misji”, w  Zespole Roz-
minowania wrocławskiego Centrum, zorganizowano i przeprowadzono 
szkolenie dla żołnierzy 1. brzeskiego pułku saperów.

Zespół Rozminowania stanowi wyspecjalizowaną komórkę Centrum 
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicznych realizującą zadania 

w zakresie organizowania i prowadzenia szkolenia pododdziałów rozmi-
nowania i EOD, Patroli Rozminowania, a także zbierania, przetwarzania 
i  przekazywania do wojsk informacji o  środkach minowania i  sposo-
bach ich wykorzystywania. Ponadto oficerowie i podoficerowie Zespołu, 
w związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek wojskowych, prowadzą 
szkolenia dla dowódców, a  także zwartych pododdziałów. Szkolenia te 
odbywają się zarówno na terenie wrocławskiego Centrum Szkolenia, jak 
i poza nim, w jednostkach wojskowych. 

Żołnierze kompanii wydobywania i oczyszczania wody 1. brzeskie-
go pułku saperów, w trakcie jednodniowego szkolenia zapoznani zostali 
z podstawową wiedzą teoretyczną na temat improwizowanych urządzeń 
wybuchowych (IED), materiałów wybuchowych domowej produkcji 
(HME), a także procedur związanych z przeciwdziałaniem i zabezpiecze-
niem miejsc zdarzeń z użyciem tych urządzeń.

Dla utrwalenia przekazanej wiedzy teoretycznej zaprezentowano im 
część bazy szkoleniowej Zespołu. Tematykę materiałów wybuchowych do-
mowej produkcji (HME), na bazie pomieszczeń tzw. „Chaty Afgańskiej”, 
przybliżył żołnierzom Szef Zespołu Rozminowania, podpułkownik Piotr 
Tomków. W  laboratorium C-IED szkolonym zaprezentowano zgroma-

dzone przez Zespół makiety improwizowanych urządzeń wybuchowych 
oraz min pułapek stosowanych w rejonach misji.

Ciągłe pozyskiwanie oraz analiza informacji dotyczących działalności 
Zespołu, realizowana przez kadrę tej komórki, pozwala na dostosowywa-
nie zarówno programów szkolenia, jak i bazy szkoleniowej do aktualnych 
potrzeb. Dzięki temu szkolenia i kursy organizowane i prowadzone przez 
Zespół cieszą się ogromnym zainteresowaniem jednostek wojskowych 
i instytucji. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

18 grudnia, w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicz-
nych we Wrocławiu, przy wigilijnym stole, w prawdziwie świątecznych 
nastrojach spotkali się żołnierze oraz pracownicy wojska.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się krótkim podsumowaniem mijają-
cego już, bardzo intensywnego dla Centrum 2012 roku, którego doko-

nał  pułkownik Andrzej Dutka. 
Komendant Centrum podziękował wszystkim za trud włożony w reali-

zację zamierzonych celów, a także za wysoki poziom szkolenia, który został 
doceniony zarówno przez kursantów przebywających na różnego rodzaju 
szkoleniach, jak i przez przełożonych.

Szczególne słowa podziękowania za wieloletnią pracę, zaangażowa-
nie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków na zajmowa-
nych stanowiskach pracy, pułkownik Andrzej Dutka, skierował do pani 
Ireny Sety oraz pana Ryszarda Abrama, pracowników Centrum, którzy 
w  związku z  zakończeniem pracy zawodowej, wraz z  nadejściem 2013 
roku, przechodzą na zasłużoną emeryturę. Mówi się, że nie ma ludzi nie-

zastąpionych, ale niezaprzeczalnym faktem jest, iż zarówno pani Ireny, jak 
i pana Ryszarda, będzie nam ogromnie brakowało. Posiadana przez nich 
wiedza fachowa i  wieloletnie doświadczenie pozwalały na prowadzenie 
zorganizowanej i w pełni profesjonalnej działalności na zajmowanych sta-
nowiskach służbowych.

Spotkanie opłatkowe nie mogło odbyć się bez udziału kapelana Cen-
trum, księdza majora Marcina Kwiatkowskiego, który wzbogacił wigilię 
o modlitwę i refleksję nad zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Tradycyjnie uczestnicy spotkania, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie 
świąteczne i noworoczne życzenia.

Na odświętnie udekorowanym stole nie zabrakło tradycyjnych dwuna-
stu potraw. Przybyli goście mogli spróbować m.in. takich specjałów jak: 
barszcz z uszkami, kapusta z grochem, czy wyśmienite pierogi z kapustą 
i grzybami. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Paulina Wojciechowska
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Saperzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów dla WOŚP

Narada w sprawie formowania Wojskowych Jednostek Odbudowy

Ogromne serca saperów zagrały podczas 21 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 2 w Le-
gionowie.

Cel był szczytny i dlatego nie zabrakło tam żołnierzy 2. Mazowiec-
kiego Pułku Saperów. Przygotowaliśmy pokazy tresury psów wy-

szkolonych do wykrywania materiałów wybuchowych. Była też wy-
jątkowa okazja do rozmowy z żołnierzami, którzy wspólnie ze swoimi 
podwładnymi czworonogami wykonują zadania w ramach Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w  Afganistanie. A  najmłodsi uczestnicy 
wspólnego grania nie mogli oderwać oczu od saperskich psów i kolej-
kami ustawiali się do wspólnego zdjęcia. 

W  trakcie tegorocznego finału wiele pracy miał dowódca sekcji 
przewodników psów – sierżant Arkadiusz Mendel, który poza dzie-
leniem się swoim doświadczeniem z pracy z psem Tajsonem, udzie-

lał fachowych wskazówek, jak wychowywać swojego pupila. To była 
znakomita lekcja przyjaźni i odpowiedzialności. Docenić należy także 
zaangażowanie pozostałych przewodników, którzy postanowili zagrać 
wspólnie z orkiestrą. W dniu dzisiejszym (13.01.2012 roku) ogrom-
ne saperskie serca pokazali: plutonowy Dariusz Miszta oraz Dora, 
starszy kapral Piotr Mastalerz oraz pies Dezel, starszy kapral Mi-
chał Młynarczyk wraz z Elvisem, a także kapral Mariusz Hełmiński 
z psem Kimbo.

Tego dnia cel był wspólny, więc połączyliśmy siły! Bezinteresow-
na pomoc to maksyma, której my, saperzy, nie musimy się uczyć. Jest 
w nas głęboko zakorzeniona, czego wielokrotnie daliśmy dowód. 

Należy podkreślić, iż saperskie serca będą bić mocno do końca 
świata i jeszcze jeden dzień dłużej!

kpt. Tomasz Słodziński

W dniach 8-9 stycznia 2013 r. w 2. Pułku Inżynieryjnym w Ino-
wrocławiu odbyła się narada w  sprawie formowania Wojsko-

wych Jednostek Odbudowy (WJO). Naradzie przewodniczył Szef 
Oddziału Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
płk Marek Sarnowski, Szefostwo Inżynierii Wojskowej Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego reprezentował płk rez. Tadeusz Dzikow-
ski, Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i  OPBMR lWsp 
SZ - płk Kazimierz Kosowski, 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny 
– Dowódca płk Piotr Sołomonow, 1. Dębliński Batalion Drogowo - 
Mostowy Dowódca ppłk Adam Bednarczyk, 3. Batalion Inżynieryjny 

z Niska - Dowódca ppłk Leszek Stępień oraz 4. Batalion Inżynieryjny 
z Głogowa - Dowódca ppłk Adam Kliszka.     

Podczas narady zostały sprecyzowane szczegółowe zadania, opra-
cowana została struktura organizacyjno-etatowa WJO oraz zakres 
szkolenia żołnierzy, adekwatnie do zadań i  nowo wprowadzanego 
sprzętu. Ponadto, opracowano wstępny harmonogram tworzenia 
i osiągania zdolności WJO do realizacji przewidzianych zadań.

kpt. Sylwester Ludwiczak
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DAGLEZJA W 2. STARGARDZKIM BATALIONIE SAPERÓW

Daglezja (potoczna nazwa) jest mostem towarzyszącym przeznaczo-
nym do transportowania na mostowym pojeździe transportowym 

(MTP) przęsła mostowego. Rozłożony most zapewnia wszystkim rodza-
jom pojazdów wojskowych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i państw NATO oraz innym pojazdom, szybkie po-
konywanie wąskich o szerokości do 20 metrów naturalnych i sztucznych 
przeszkód terenowych. Unikalna konstrukcja przęsła umożliwia zmianę 
jego szerokości; w  położeniu transportowym wynosi ona 3 metry, zaś 
w roboczym 4 metry. Głównie dzięki temu zestaw może poruszać się bez 
ograniczeń po drogach publicznych. Daglezja liczy 16,5 metrów długości 
oraz 4 metry wysokości. Przęsło mostu posiada wypełnienia pomiędzy 

dźwigarami umożliwiające przejazd po  nim kół pojazdów i przemarsz lu-
dzi. W skład mostu samochodowego MS-20 wchodzi przęsło mostu i Mo-
stowy Pojazd Transportowy MTP. Przęsło mostu składa się z ramp wjaz-
dowych tak zwanych najazdów, z dwóch dźwigarów mostowych zawiera-

jących część jezdną mostu oraz wypełnień pomiędzy dźwigarami, które 
umożliwiają przejazd po nich kół pojazdów i przemarsz ludzi. Mostowy 
pojazd transportowy MTP składa się z ciągnika siodłowego wykonanego 
w wersji bazowej przez firmę Jelcz, który posiada kabinę z wyposażeniem 
umożliwiającym kierowanie MTP i napęd 6x6. Jest tutaj również układacz 
umożliwiający manipulowanie przęsłem, zestaw podpór ułatwiających 
stabilizację mostu MS-20 w czasie manipulacji przęsłem. Siodło mecha-
nizmu rozsuwu służy do posadowienia na nim przęsła mostu i umożliwia 
zmianę szerokości przęsła mostu. MTP zawiera także układ hydrauliczny, 
system sterowania elementami mostu oraz wyposażenie specjalistyczne 
i eksploatacyjne.

W grudniu do 2. stargardzkiego batalionu saperów został przekazany 
drugi egzemplarz tego mostu towarzyszącego na podwoziu samochodo-
wym MS-20.  

Judyta Młynarczyk

Kurs niszczenia zatorów lodowych

W dniach 21-25.01.2013 roku na obiektach szkoleniowych 2. Ino-
wrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskie-

go odbył się kurs szkoleniowy załóg statków powietrznych Lotnictwa 
Wojsk Lądowych i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych, 
w  zakresie niszczenia zatorów lodowych materiałem wybuchowym 
wykładanym ze śmigłowca. Podczas szkolenia żołnierze wojsk inży-
nieryjnych doskonalili wykonywanie prac minerskich oraz zgrywali 
się z  załogami śmigłowców 1. Brygady Lotniczej Wojsk Lądowych 
do prowadzenia akcji rozbijania zatorów lodowych. Szkoleni nabyli 
umiejętności rozpoznania pokrywy lodowej, określania wielkości ła-
dunków wybuchowych oraz organizacji ochrony mostów i obiektów 
infrastruktury wodnej przed spływem lodu. Kierownik kursu ppłk 

Tomasz Baranowski wraz z  ppłk. pilotem Bogusławem Kruczyń-
skim (dowodzącym grupą śmigłowców) sprawnie z  zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa zrealizowali w mroźnych i śnieżnych wa-
runkach program kursu. Szef Oddziału Inżynieryjnego Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych płk Marek Sarnowski wysoko ocenił przygo-
towanie instruktorów i zaangażowanie szkolonych. Doskonaląc swoje 
rzemiosło żołnierze wykazali gotowość do zwalczania zagrożeń mo-
gących powstać na akwenach w okresie zimowym.

mjr Artur Wiśniewski
zdjęcia: plut. Karolina Sparzyńska
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Szkolenie poligonowe 2. batalionu saperów w Drawsku

Grudzień jest zazwyczaj miesiącem bardzo mroźnym i śnieżnym. 
Warunki atmosferyczne nie przeszkodziły jednak na odbycie szkole-
nia poligonowego pododdziałów 2. batalionu saperów ze Stargardu 
Szczecińskiego. Ćwiczenia odbyły się w  pierwszej połowie grudnia 
w  terminie 01-15.12.2012 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Drawsku Pomorskim. 

W trakcie tego poligonu miało miejsce wykonywanie wielu zadań  
w obszarze szkolenia taktyczno – inżynieryjnego. Jednakże do 

najważniejszych można zaliczyć szkolenie plutonów działających jako 
inżynieryjne elementy ugrupowania bojowego. W  Drawsku szkolił 
się między innymi: Oddział Zabezpieczenia Ruchu (OZR), Oddział 
Zaporowy (OZap) oraz Inżynieryjne Elementy Rozpoznawcze. Po 
długim i wyczerpującym wykonywaniu zadań przez żołnierzy, przy-
szedł czas na sprawdzenie przygotowania pododdziałów do realizacji 
zadań. Najlepszym sprawdzianem były zajęcia taktyczno – inżynieryj-
ne plutonu drogowego, minowania oraz plutonu rozpoznania inżynie-
ryjnego. 

Na poligonie drawskim nie zabrakło także dobrej i udanej współ-
pracy, gdyż te przedsięwzięcia realizowano wspólnie z pododdziałami 
3. batalionu piechoty zmotoryzowanej. „To dobra lekcja dla piechoty, 
która w warunkach bojowych byłaby często uzależniona od działania 
pododdziałów inżynieryjnych. Poza tym mieliśmy możliwość wykony-
wania zadań bojowych wspólnie z saperami, zabezpieczając ich działa-
nia specjalistyczne podczas osłony technicznej drogi. Odwód Przeciw-
pancerny wydzielany na bazie mojego batalionu miał możliwość współ-
działania z Oddziałem Zaporowym”, opowiada zastępca dowódcy 3. 
batalionu piechoty zmotoryzowanej major Roland Waszkowiak.

Jak udało mi się dowiedzieć „Celem zajęć taktyczno – inżynieryj-
nych plutonu minowania było dokonanie sprawdzenia zdolności podod-
działu do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego oraz doskonalenie 
zagadnień dotyczących aspektów taktycznych wspólnego wykonywania 
zadań bojowych pomiędzy Oddziałem Zaporowym 12. Brygady Zme-
chanizowanej wyposażonym w  zmodernizowany system minowania 
UMP 03, a Odwodem Przeciwpancernym uzbrojonym w przeciwpan-
cerne pociski kierowane ppk SPIKE. Wraz z żołnierzami na poligonie 
testowaliśmy również system minowania pośpiesznego UMP 03, który 
w 2. batalionie saperów mamy od trzech miesięcy”, mówi dowódca 2. 
stargardzkiego batalionu saperów podpułkownik Sławomir Szwemin.

Nie od dziś wiadomo, że największą efektywność w  zwalczaniu 
zgrupowań pancernych przeciwnika uzyskuje się podczas współ-
działania Odwodu Przeciwpancernego z  Oddziałem Zaporowym. 
Aby to potwierdzić, wystarczy przyjrzeć się efektom skuteczności 
rażenia pojazdów opancerzonych przeciwnika środkami artylerii 
przeciwpancernej prowadzącej ogień do przemieszczającego się 
ugrupowania pancernego. Pola minowe stanowią istotną przeszkodę 
nie tylko dla czołgów, ale także dla bojowych wozów piechoty. Mogą 
być też czynnikiem spowalniającym tempo natarcia wówczas, gdy są 
osłaniane ogniem odwodu przeciwpancernego. W  takim momencie 
zachodzi więc potrzeba uzyskania efektu synergii elementów ugrupo-
wania bojowego brygady, które pozwolą osiągnąć nieporównywalnie 
większy efekt w walce niż działania samodzielne. Stąd więc potrzeba 
realizacji tego typu szkolenia w warunkach poligonowych, z pełnym 
zabezpieczeniem środków pozoracji pola walki. 

„Działania te nieczęsto są podejmowane przez ćwiczące wojska. Na-
leży to jak najszybciej zmienić, dlatego też musimy kłaść szczególny nacisk  
w procesie szkolenia na organizację i współdziałanie różnych rodzajów 
wojsk. Także na wsparcie działań, koordynację oraz wykonywanie za-
dań w  różnych relacjach dowodzenia, określenie i  usystematyzowanie 
zasad taktycznego działania Oddziału Zaporowego i  Odwodu Prze-
ciwpancernego. Wierzę, że może się to przyczynić do wypracowania 
poglądów oraz usprawnienia metod i  sposobów  wspólnego szkolenia 
elementów ugrupowania bojowego brygady”- dodaje dowódca 2. bata-
lionu saperów.

Głównym celem zajęć dobowych plutonu drogowego działają-
cego jako Oddział Zabezpieczenia Ruchu, było dokonanie spraw-
dzenia zdolności pododdziału do realizacji zadań wsparcia inży-
nieryjnego w zakresie osłony technicznej dróg. Podczas wykonywa-
nia zadań poligonowych saperzy 2. batalionu saperów na korzyść 
piechoty zmotoryzowanej, przygotowali odcinek drogi na przełaj  
i  utrzymywali objazdy uszkodzonych odcinków dróg. Brali także 
aktywny udział w rozminowywaniu drogi z min narzutowych, zasy-

pywali leje oraz urządzili przeprawę przez wąską przeszkodę wodną 
i  suchodoły. Było to nie lada wyzwanie dla ich wiedzy teoretycznej 
oraz nabytych umiejętności praktycznych. Zadania te wykonywali 
wspólnie z  przydzieloną drużyną piechoty zmotoryzowanej z  3. ba-
talionu piechoty zmotoryzowanej oraz zestawem przeciwlotniczym 
HIBNERYT z dywizjonu przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizo-
wanej działającymi jako grupa ubezpieczenia Oddziału Zabezpiecze-
nia Ruchu. Oprócz tego, podczas poligonu saperzy wykonywali przej-
ścia w  polu minowym przeciwnika metodą wybuchową z  użyciem 
ładunku wydłużonego ŁWD, budowali także odcinek pola minowego 
z przeciwpancernych min bojowych oraz prowadzili prace minerskie 
w gruntach. Na medal spisali się zwiadowcy z plutonu rozpoznania 
inżynieryjnego. Prowadząc rozpoznanie przeszkody wodnej na odcin-
ku forsowania w  nocy przy 15 stopniowym mrozie, udowodnili, że 
są prawdziwymi „twardzielami”. Podczas wykonywania ćwiczeń po-
ligonowych żołnierze mogli sprawdzić swoją odporność na stres oraz 
wytrzymałość na wykonywanie zadań w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Umiejętność pracy w  trudnych jak te warunkach 
pozwala na zdobywanie nowych, lepszych doświadczeń, ale także 
kształtuje silny i odporny charakter żołnierza. 

W trakcie wykonywania zadań poligonowych znajomość psycho-
logicznych aspektów udziału człowieka w  takich zadaniach umożli-
wia szybsze i lepsze wzajemne zrozumienie się ludzi, utrzymanie sil-
nej więzi w podzespołach, a także ich zespolenie się wokół dowódcy. 
Jest to również jeden z głównych czynników skutecznego dowodze-
nia i  uzyskiwania sukcesów bojowych.  Z  psychologicznego punktu 
widzenia na uwagę zasługuje fakt, że działania bojowe prowadzone 
w warunkach szczególnie trudnych, przy stałym napięciu i wzmożo-
nym wysiłku fizycznym wymagają ogromnego napięcia nerwowego, 
powodują zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz uniemożliwiają nor-
malne zaspokojenie wielu podstawowych potrzeb ludzkich. Poligon 
wojskowy wywołuje szczególne zjawiska w sferze uczuciowej i moty-
wacyjnej żołnierzy, sprawiając, że ich życie wewnętrzne oraz zacho-
wanie się pod wieloma względami jest różne niż w okresie pozapoli-
gonowym.

Judyta Młynarczyk
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Narada kierowniczej kadry Wojsk Inżynieryjnych SZ RP

W  dniach 10 – 12 grudnia br., wrocławskie Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych było gospodarzem trzydniowej 
narady kierowniczej kadry Wojsk Inżynieryjnych SZ RP. Naradzie 
przewodniczył Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, generał brygady Bogusław Bębenek.

Zasadniczym tematem narady była ocena procesu szkolenia wojsk 
inżynieryjnych i realizacji planu rozwoju systemu wsparcia inżynie-

ryjnego w 2012 roku oraz główne kierunki szkolenia i rozwoju wojsk 
inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2013 rok. 

W trakcie narady podsumowano realizację zasadniczych przedsię-
wzięć organizacyjno – szkoleniowych przez wojska inżynieryjne w 2012 
roku, zapoznano uczestników z koncepcją rozwoju nowych zdolności 
w zakresie inżynierii wojskowej oraz priorytetami w zakresie moder-
nizacji technicznej wojsk inżynieryjnych SZ RP w latach 2013 - 2014. 
Przedstawiono również główne kierunki szkoleniowe oraz obszary 
zadaniowe planowane do realizacji przez wojska inżynieryjne w przy-
szłym roku.  

Otwarcia trzydniowej narady dokonał Szef Inżynierii Wojskowej 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał brygady Bogusław Bę-
benek, który zapoznał przybyłych oficerów z celami oraz szczegółowym 
planem narady. 

Pierwszy dzień poświęcono na podsumowanie zamierzeń zreali-
zowanych w  systemie wsparcia inżynieryjnego SZ RP w  2012 roku. 
Zakończył się on dwoma bardzo ważnymi przedsięwzięciami. Jednym 
z  nich była uroczystość przekazania mostu towarzyszącego MS – 20 
„Daglezja” do użycia w  wojskach inżynieryjnych, drugim natomiast 
pożegnanie oficerów wojsk inżynieryjnych, którzy zakończyli służbę 
wojskową w ubiegłym roku. Pożegnanie odbyło się w Sali Tradycji wro-
cławskiego Centrum Szkolenia. 

Drugi dzień, w znacznej części, oparty był o tematykę przeciwdzia-
łania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED). Na bazie 
obiektów wrocławskiego Centrum, Komendant, pułkownik Andrzej 
Dutka, przeprowadził zajęcia metodyczne, których tematem były pro-
cedury oraz demonstracja działania sekcji EOD podczas rozpoznania 
i neutralizacji IED zawierających substancje chemiczne. 

Celem zajęć było zapoznanie uczestników narady z  procedurami 
działania zespołu EOD w warunkach wykrycia materiałów niebezpiecz-
nych na terenie jednostki wojskowej oraz rolą i zasadami współpracy 

zespołu EOD z Chemiczno – Radiacyjnym Zespołem Awaryjnym.
Praktyczne działanie zaprezentowali żołnierze Zespołu Rozmino-

wania, Cyklu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz batalionu 
zabezpieczenia Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicz-
nych, a także żołnierze 1. brzeskiego pułku saperów. Obejmowało ono 
działanie po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanym przedmiocie znaj-
dującym się na terenie jednostki wojskowej – przybycie sekcji EOD, 
przygotowanie do wykonania zadania, rozpoznanie niebezpiecznego 
przedmiotu za pomocą zrobotyzowanego urządzenia INSPEKTOR 
oraz przyrządu rozpoznania skażeń typu AP – 4C, wezwanie Che-
miczno – Radiacyjnego Zespołu Awaryjnego CHRZA, analizę danych 
i sprecyzowanie zagrożenia, unieszkodliwienie IED przy użyciu ładun-
ku wodnego, działanie CHRZA. 

Ostatni dzień narady poświęcono na zagadnienia związane z roz-
wojem systemu wsparcia inżynieryjnego, a  także modernizacją tech-
niczną sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego rodzaju wojsk.

Narada zakończyła się określeniem zadań oraz priorytetów w za-
kresie wsparcia inżynieryjnego do realizacji w 2013 roku.

Generał brygady Bogusław Bębenek podziękował uczestnikom za 
dotychczasową niełatwą służbę oraz złożył życzenia z  okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia, w tym wielu sukcesów w życiu oso-
bistym i zawodowym.

kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, st.szer. Dawid Sowiński
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SAPERSKIE FORUM

Jeszcze o VI Kongresie SSP

Szanowni Koledzy Saperzy!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich  uprzejmie informuje, że:
1. Zgodnie ze Statutem SSP w  dniu 
20.10.2013 r.w Kazuniu Nowym odbył się VI 
Kongres SSP, na którym dokonano wyboru 
nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem SSP 
został płk Tadeusz Dzikowski.
Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały 
się nowe władze stowarzyszenia:
a) Prezydium ZG:
−	 prezes - płk Tadeusz Dzikowski
   tel. 698 362 553
−	wiceprezes - Marian Kasperski
   tel. 694 466 600;
−	wiceprezes - Tomasz Bogucki
   tel. 501 942 211;
−	 sekretarz - Grzegorz Misiak
   tel. 509 241 641;
−	 skarbnik - Tomasz German
   tel. 606 916 423;
b) Główna Komisja Rewizyjna:
−	 przewodniczący - płk Stanisław 

Kowalkowski - tel. 698 362 553;
−	 zastępca przewodniczącego - Ryszard 

Janosz;
−	 sekretarz - ppłk Sławomir Strzelecki;
c) Główny Sąd Koleżeński:
−	 przewodniczący - Jerzy Rutkowski - 
   tel. 601 381 771
−	 zastępca przewodniczącego - Stefan 

Włudyka;
−	 sekretarz – Andrzej Pendzel;
−	Rzecznik Dyscyplinarny - Jerzy Jarzyna
    tel. 513 699 432
2. Zarząd Główny SSP przyjął program dzia-

łania na 2013 r. opracowany w oparciu o sta-
tut oraz uchwały VI Kongresu. Zasadniczym 
celem działalności na 2013 r. jest:
−	dalsza integracja społeczności saperskiej 

w środowiskach wojskowych jak i cywilnych 
oraz umacnianie sprawności organizacyjnej 
wszystkich ogniw Stowarzyszenia;

−	 rozwój i  umacnianie Kół Stowarzyszenia 
Saperów Polskich w tym szczególnie należy 
dążyć do powołania nowych kół;

−	 „przyciąganie” do Stowarzyszenia nie tylko 
emerytów i rencistów, ale przede wszystkim 
saperów czynnej służby wojskowej;

−	 szersze niż dotychczas wychodzenie z  pro-
blematyką szeroko pojętej działalności sa-
perskiej, także w  ujęciu historycznym, do 
ogniw administracji państwowej i samorzą-
dowej oraz do młodzieży szkolnej i  akade-
mickiej;

−	 rozwijanie i  doskonalenie współpracy ze 
Stowarzyszeniem Cywilnych Saperów, 
Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów 
i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz innymi 
organizacjami i stowarzyszeniami;

−	 pozyskiwanie środków finansowych na 
wspieranie działalności Stowarzyszenia.

3. Zarząd Główny przyjął Regulamin Pracy 
ZG, w tym i biura Stowarzyszenia oraz podział 
zadań dla poszczególnych członków Zarządu 
Głównego.
Biuro ZG czynne będzie we wtorki i  środy 
w godz. 10.00-14.00. Dyżury w biurze pełnią 
członkowie ZG mieszkający w Warszawie nie-
odpłatnie, w ramach prac społecznych. Nadal 
będziemy wydawać kwartalnik SAPER w do-
tychczasowym nakładzie i  szacie graficznej, 
a jeśli finanse pozwolą, wrócimy do pojemności 

i szaty poprzedniego wydania. Redaktorem na-
czelnym pozostaje płk w st. spocz. dr Wiesław 
Leszek Ząbek.
4. Przyjęto preliminarz finansowy Stowarzy-
szenia na 2013 r. zapewniający realizację pla-
nowanych przedsięwzięć - może nazbyt opty-
mistyczny, ale nie chcemy zmarnować osią-
gnięć i dorobku poprzedniego Zarządu.

Szanowni Koledzy. Chcielibyśmy sprostać 
zadaniom jakich się podjęliśmy i wyzwaniom 
jakie nasze saperskie środowisko nam stawia 
i  oczekuje. Zatem zwracamy się z  uprzejmą 
prośbą do wszystkich członków SSP, a w szcze-
gólności do Prezesów Kół o:
a. Zwiększenie aktywności na swoim terenie 
w zakresie zwiększenia naszych szeregów, dą-
żąc do włączenia wszystkich saperów w dzia-
łalność Koła.
b. Wsparcie finansowe działalności ZG dbając 
o  dyscyplinę płacenia składek członkowskich, 
wyszukiwania sponsorów i członków wspiera-
jących oraz inspirowanie publikacji artykułów 
sponsorowanych w SAPERZE.
c. Nawiązanie współpracy z innymi organiza-
cjami pozarządowymi i władzami samorządo-
wymi w ramach działań statutowych, w reali-
zacji wspólnych przedsięwzięć patriotyczno-hi-
storycznych  i obronnych.
e. Zintensyfikowanie – mobilizowanie pracy 
korespondentów Kół, aby w naszej prasie było 
jak najwięcej o nas.

Jesteśmy pełni wiary, nadziei, optymizmu 
i zapału do pracy dla dobra naszego Stowa-
rzyszenia, środowiska saperów.

Z saperskim pozdrowieniem

Prezes SSP
Tadeusz Dzikowski

LIST OTWARTY
Do Członków i Sympatyków Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich
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Posiedzenie   Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich

SAPERSKIE FORUM

Zgodnie z  Programem Działania ZG, w dniu 9.03.2013 r. w odno-
wionej siedzibie SSP przy ul. 11 listopada w Warszawie odbyło się    

posiedzenie Zarządu Głównego SSP. Otwierając posiedzenie  prezes 
Stowarzyszenia płk Tadeusz Dzikowski  powitał przybyłych człon-
ków zarządu i zaproszonych gości. Następnie przedstawił informację 
ze spotkania z dowódcami jednostek inżynieryjnych podczas odprawy 
rocznej w dniu 11 .12.2012 r. we Wrocławiu, gdzie zaapelował o więk-
sze zainteresowanie i zaangażowanie się w działalność kół SSP funk-
cjonujących na ich terenie. Przedstawił również główne przedsięwzię-
cia czekające Stowarzyszenie w 2013 r., zwracając szczególną uwagę na 
obchody Święta Sapera w Warszawie i Gozdowicach. Omówił prace 
niektórych kół SSP m.in.: brak większej aktywności koła w Kazuniu, 
oderwanie się kół w Tczewie i Dębicy, udzielenie większej  pomocy dla 
koła w Głogowie, budującego Pomnik Sapera i dla Włocławka zamie-
rzającego ufundować sztandar. Osobny problem to uporządkowanie 
spraw związanych z kwaterami saperskimi na Cmentarzu Północnym 
w Warszawie i zagospodarowanie środków pieniężnych przekazanych 
w testamencie przez śp. płk Jana Noszczyńskiego.

Następnie sekretarz Zarządu Głównego płk Grzegorz Misiak 
omówił „Programu działania ZG SSP w  2013 roku” i  przedstawił 
„Sprawozdanie finansowe za 2012” za nieobecnego skarbnika Zarzą-
du ppłk Tomasza Germana. Kolejny referent I Wiceprezes  ZG SSP 

płk Marian Kasperski przedstawił zebranym „Regulamin działania 
ZG SSP”. Postawił również wniosek o ustanowienie Odznaki Hono-
rowej „Za Rozminowanie Kraju” jako medalu resortowego MON. 
Natomiast redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk Wiesław L. Zą-
bek, przedstawił propozycję powołania przez Zarząd Główny nowego 
składu „Kolegium Programowego Kwartalnika SAPER” oraz „Zespołu 
Redakcyjnego Kwartalnika SAPER”. W kolejnym punkcie programu 
posiedzenia omówiono Centralne Obchody Święta Sapera w Warsza-
wie i w Gozdowicach oraz zakres przedsięwzięć dotyczących SSP. 

Po przerwie w toku żywej dyskusji omówiono: sprawę uczczenia 
70 rocznicy bitwy pod Monte Casino w 2014 r,; pikniku saperskiego 
w Czerwińsku nad Wisłą; uhonorowania członków wspierających Sto-
warzyszenie; dbałości o miejsca pamięci związanych z saperami szcze-
gólnie w dniach 16.04 i w Święto Zmarłych.

Na zakończenie posiedzenia podjęto 7 uchwał.
Obrady podsumował prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski. Poin-

formował, iż następne posiedzenie zaplanowane jest na 10 paździer-
nika br. z udziałem Prezesów Kół. Podziękował uczestnikom za przy-
bycie i aktywny udział w posiedzeniu i zaprosił na wspólny żołnierski 
obiad.

Wiesław Leszek Ząbek

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP
1. Uchwała nr 1/2013  ZG SSP z dnia 09.03.2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu działania Zarządu Głównego SSP w 2013 r.”.
2. Uchwała nr 2/2013 w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego za 2012 r.
3. Uchwała nr 3/2013 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego SSP na 2013 rok.
4. Uchwała nr 4/2013 w sprawie powołania „Kolegium Programowego oraz Zespołu Redakcyjnego Kwartalnika SAPER”.
5. Uchwała nr 5/2013 w sprawie powołania „Zespołu Budżetowego SSP”.
6. Uchwała nr 6/2013 w sprawie „Programu zasadniczych działań ZG SSP w latach2013 -2016”.
7. Uchwała nr 7/2013 w sprawie powołania nowego koła SSP przy 3 bat. Inż. w Nisku.
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150. rocznica Powstania Styczniowego
  „Ten kto nie szanuje i ceni swej przyszłości
  ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
  ani ma prawo do przyszłości”
     Józef Piłsudski

Podjęcie 150 lat temu przez naród polski kolejnego zrywu niepod-
ległościowego niosło ze sobą okres długotrwałej  walki z totalitaryzmem 
carskim o wolność i swobody obywatelskie. Rok 1863 stanowił więc kon-
tynuację odwiecznego dążenia Polaków do niepodległości. U schyłku XIX 
wieku Polacy dostrzegając szansę na wyzwolenie spod jarzma despoty-
zmu carskiego zerwali się do walki, lecz Europa i świat patrzyła obojętnie 
na zmagania szlacheckich powstańców z potężną armią carską. Było to 
najbardziej dramatyczne ze wszystkich polskich powstań narodowych, 
bez gruntownych przygotowań, braku broni, a jednak trwało najdłużej, 
absorbując gro sił Rosji,  u schyłku walk dochodząc do 400 tys. żołnierzy 
rzuconych przeciwko Polsce. Powstanie zostało bezwzględnie i niezwykle 
krwawo stłumione. Ci, którzy nie zginęli lub nie wyemigrowali na Za-
chód, ujęci - podzielili los zesłańców na Syberii, zaś  majątki ich skonfi-
skowano. 

Powstanie Styczniowe poprzedzało ożywienie aspiracji niepodległo-
ściowych i  pobudzenie życia politycznego w  Królestwie Polskim. 

Akcja niepodległościowa zaczęła się w środowisku studenckim  i rychło 
przeniknęła do inteligencji, rzemieślników i  postępowego ziemiaństwa. 
Wybuch powstania zainicjowało wrzenie społeczne uzewnętrzniające 
się w formie demonstracji patriotycznych organizowanych z okazji rocz-
nic narodowych.  Masakra  bezbronnej demonstracji [padło ponad 100 
zabitych i kilkaset rannych], dokonana 8 kwietnia 1861 roku w Warsza-
wie, przyspieszyła rozwój ruchu spiskowego zarówno wśród „czerwony-
ch”(zwolenników powstania zbrojnego) jak i  „białych”(reprezentujących  
kierunek umiarkowanych reform). 

Wyłoniony  Centralny Komitet Narodowy w maju 1862 roku przy-
stąpił - podobnie jak w Powstaniu Listopadowym 1830 roku - do zorga-
nizowania sprzysiężenia, które wkrótce objęło cały kraj i liczyło około 30 
tys. ludzi. 

Dalszym celem CKN było pozyskanie broni i  powołanie struktur 
dowódczych dla oddziałów zbrojnych przyszłego powstania. Przeprowa-
dzona w nocy z 14 na 15 stycznia branka do wojska przyspieszyła wy-
buch zbrojnego powstania. Proklamowane 22 stycznia 1863 roku przez 

Komitet Centralny Narodowy powstanie, ogłaszało jednocześnie powoła-
nie Tymczasowego Rządu Narodowego i wejście w życie dwóch dekretów 
uwłaszczających chłopów.  Liczono, iż te fakty spowodują masowe popar-
cie zainicjowanych w całym Królestwie akcji zbrojnych.

Początkowy przebieg akcji powstańczych należy uznać za udany. 
W różnych miejscowościach Królestwa stoczono kilkadziesiąt potyczek, 
w których wzięło udział kilka tysięcy spiskowców. Przeprowadzona akcja 
zaskoczyła rosyjskie wojska okupacyjne, spowodowała oddanie inicjatywy 
militarnej w ręce strony polskiej, a poprzez skoncentrowanie sił rosyjskich 
w dużych garnizonach, pozwoliła powstańcom na opanowanie terenu, re-
krutację i organizowanie oddziałów zbrojnych tzw. „partii”. Z biegiem cza-
su sytuację militarną powstania pogarszał brak broni i doświadczonych, 
wyszkolonych w rzemiośle wojennym dowódców.

Po upadku dwóch dyktatur wojskowych - Ludwika Mirosławskiego 
i Mariana Langiewicza - od końca marca do późnej jesieni, powstaniem 
kierował Rząd Narodowy. Stanowił ewenement, który zadziwiał współ-
czesnych, a  winien budzić szacunek i  obecnego pokolenia Polaków. 
W niezwykle trudnych warunkach, przy pełnym kontrolowaniu tery-
torium Królestwa przez siły policyjne i wojsko carskie, Rząd Narodowy 
stworzył struktury „Podziemnego Państwa Polskiego”, dysponującego 
wojskiem, własną administracją, policją i  prasą. Rozkazy i  zalecenia 
tego Rządu sygnowane pieczęcią, znajdowały swoisty posłuch wśród 
społeczeństwa polskiego i przedstawicieli władz zaborczych.

W  Powstaniu Styczniowym nie było jednolitych struktur militar-
nych czy dużych oddziałów armii polskiej. W konfrontacji z oddziałami 
rosyjskimi powstańcy byli bez szans. Cały kraj stał się terenem walk par-
tyzanckich, gdzie staczano większe lub mniejsze bitwy i potyczki. Tylko 
od maja do sierpnia 1863 roku zanotowano ponad 500 większych starć 
zbrojnych na ogólną liczbę 1200 w całym powstaniu. W toku walk, nie-
kiedy zwycięskich, wyrosła znaczna liczba wybitnych, często legendarnych  
dowódców stanowiących o późniejszej mitologizacji powstania: Dionizy 
Czachowski, Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski, Marcin Lele-
wel-Borelowski, gen. Józef Bosak-Hauke, Zygmunt Padlewski, Walery 
Wróblewski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski, gen. Michał 
J. Kruk-Heidenreich, gen. Józef Wysocki, gen. Edmund Różycki czy 
płk Bolesław Jabłonowski-Dłuski. Główną rolę w podtrzymywanie po-
wstania do wiosny 1864 roku odegrał ppłk Romuald Traugutt - dyktator 
powstania od 17 października 1863 roku. Podjęte reformy wojskowe wpro-
wadzające jednolitą organizację sił zbrojnych nie zdołały uratować powsta-
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nia. O klęsce powstania zadecydowała również postawa chłopów, gdzie nie 
wykorzystano propagandowo i fizycznie dekretu Rządu o uwłaszczeniu. 
Zawiodła też pomoc zewnętrzna.  Stracenie na stokach Cytadeli Warszaw-
skiej w dniu 5 sierpnia 1864 roku ostatniego dyktatora powstania Romu-
alda Traugutta, w Petersburgu uznano za koniec Powstania Styczniowego.

Powstanie Styczniowe, mimo klęski militarnej, wywarło ogromny 
wpływ na dalsze dzieje narodu polskiego, mocno ugruntowało się w świa-
domości społecznej, tworząc ostrą, nigdy nie zatartą rysę. Tragiczne skutki 
powstania, bezwzględność i okrucieństwo totalitaryzmu „wielkoruskiego” 
przyczyniły się do moralnego odrodzenia się społeczeństwa, wytworzyły 
przekonanie o konieczności nie tylko pracy organicznej, ale dalszej walki 
o wolności, przygotowanie warunków niezbędnych do odzyskania Nie-
podległości.

Po Powstaniu Styczniowym  zrozumiano, że walka zbrojna o  nie-
podległość wobec dysproporcji sił między Polską a trzema potęgami roz-
biorowymi nie ma szans na zwycięstwo. Powstanie trwało, gdyż liczono 
na pomoc państw zachodnich. Ta zaś okazała się iluzją, jak każda walka 
o niepodległość wbrew międzynarodowym interesom, politycznym i go-
spodarczym. Społeczeństwo polskie wyciągnęło z tej bolesnej lekcji historii 
słuszny wniosek, że jedynie w sprzyjającej koniunkturze międzynarodowej 
można podjąć walkę o niepodległość.

*

Józef Piłsudski przywiązywał wielką uwagę do Powstania Styczniowego. 
Po zakończeniu nieudanego Powstania Narodowego 1904 – 1906 roku 

uważał, że „sztandar walki o niepodległość należy nieść w imieniu całe-
go narodu, a nie jednej klasy..”. Przegrana tzw. „Rewolucji 1905 r.” , a z nią 
koncepcja polityki walki czynnej, zmuszała do przemyśleń i wytyczenia 
nowych zadań. W artykule zamieszczonym na lamach pisma „Robotnik” 
w 1908 r, „Jak mamy się gotować do walki zbrojnej”, zawarł nowe założenia 
programowe.

Tchnie w nich pokłosie, głębokich studiów nad Powstaniem Stycznio-
wym i alternatywa, co należy w dalszej walce o niepodległość dokonać, by 
„przysporzyć rewolucji ludzi, zdolnych do walki z przemocą”.

Uzbrojenie proletariatu i skierowanie go przeciwko caratowi nie po-
wiodło się. Zawiodła też koncepcja Walki Czynnej, realizowana przez 
awangardę „bojowników – rewolucjonistów” PPS [Wydział Organizacji 
Bojowej PPS]. W 1905 r. proletariat poszedł za hasłami nie ruchu pol-
skiego [powstanie narodowe] lecz rosyjskiego [wyzwolenie społeczne], 
a lud wiejski na hasła niepodległościowe pozostał obojętny – pisał Józef 
Piłsudski w „Przedświcie”, w czerwcu 1908 r.

Z chwilą, gdy partia socjalistyczna [PPS] i jej uzbrojone grupy bojowe 
[OB] nie spełniali swej roli, Józef Piłsudski pozostawia ją, przechodząc do 
budowy Sił Zbrojnych z zamiarem [przy sprzyjającej sytuacji międzynaro-
dowej] wywalczenia niepodległości.

Stąd już prosta droga do Związku Walki Czynnej [ZWC], a poprzez 
Związek Strzelecki, POW do Legionów Polskich.

Stąd Piłsudskiemu powstanie jawi się jako wojna dwóch armii. Zanim 
do niej dojdzie należy:
-  zorganizować i przygotować siły zbrojne z wyszkoloną kadrą dowódczą;
-   uzbroić wojsko w niezbędne materiały wojenne;
-   utworzyć rząd zdolny do kierowania państwem;
-   pozyskać międzynarodowych sojuszników.

Toteż  Czyn Legionowy poprzedzać będzie tajna działalność przygo-
towująca kadrę dowódczą oraz tworzenie zalążków wojska [ZWC, Zwią-
zek Strzelecki, POW], które u boku sprzymierzonych „pozwolą” wyzwolić 
ziemie polskie. 

W pracy „Zdania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim” Piłsudski 
zawarł koncepcję powstania narodowego w razie wybuchu wojny pomię-
dzy państwami zaborczymi. Szkic ten ukazał się w kolejnych numerach 
„Robotnika” od marca do września 1910 r. Oparty był na doświadczeniach 
z powstania 1904-1906 roku oraz ze studiów Powstania 1863 r. W począt-
kach 1912 roku J. Piłsudski  wygłosił szereg wykładów w krakowskiej Szko-
le Nauk Społecznych pod tytułem „Zarys historii militarnej powstania 
styczniowego”, które były rezultatem wieloletniej pracy Piłsudskiego nad 
powstaniem 1863 r.  Natomiast w dniu  21.02.1914 r. J. Piłsudski wygło-
sił odczyt w Sali Towarzystwa Geograficznego na bulwarze St. Germain 
w Paryżu p.t. „ O polskim ruchu  strzeleckim”, gdzie trafnie przewidział 
wydarzenia I wojny światowej.

Koło historii się zamknęło. Od przemyśleń Wielkiej Emigracji na 
losem Powstania Listopadowego poprzez nie w  pełni przygotowany 
zryw Powstania Styczniowego, aż po logiczny sens epopei Czynu Le-
gionowego.

dr Wiesław Leszek Ząbek

Literatura:
1. J. Piłsudski, O powstaniu 1863 r., Londyn 1963; J. Piłsudski, Rok 1963, 
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1935, t. I . Warszawa 1998.
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5. W. L. Ząbek, Józef Piłsudski – współczesne tradycje niepodległościowe 

w  działalności organizacji społecznych i  stowarzyszeń kombatanckich, 
w: „Niepodległość i Pamięć” nr 9. Warszawa 1997. 

6. W. L. Ząbek, Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego. Warszawa 2000.
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SAPERSKIE SPOTKANIA

OPŁATEK 1. KOMPANII KADROWEJ

Tradycyjnie, w  dniu 14 grudnia 2012 r. z  okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia zebrała się „grupa warszawska” 1. 

kompanii kadrowej rocznik 64 na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie 
otworzył i prowadził z upoważnienia Dziekana Mariana Kasperskiego 
[chorego na gardło] kol. Wiesław Leszek Ząbek. Powitał zebranych 
i przekazał im życzenia od kolegów z Wrocławia, Pomorza, Podlasia 
i Podhala. W trakcie spotkania odbyła się „telekonferencja” z naszym 
dowódcą kompanii płk. Stanisławem Kuliniakiem, który przekazał 
uczestnikom spotkania serdeczne pozdrowienia i życzenia. Nader cie-
pło została przyjęta krótka homilia i życzenia kapelana Saperów Pol-
skich ks. płk. Krzysztofa Wylężka, w pełni zintegrowanego z naszym 
środowiskiem saperskim. Następnie, zgodnie z przyjętym programem 
i ceremoniałem potoczyły się wystąpienia i wypowiedzi toastowe…

Wtopiony w  atmosferę przytulnego lokalu, ukołysany łagodnym 
poszumem głosów, obserwowałem roześmiane, poróżowione twarze 
kolegów, nad wyraz sobie życzliwych. Wsłuchiwałem się w wypowiedź 
Stanisława Berlińskiego, który z  Jankiem Zającem tworzył wspaniałą 
parę, połączoną nie tylko więzami rodzinnymi, ale też wspólną pasją 
do sportu. Podziwiałem Stanisława, naszego rówieśnika, staczającego 
na kortach warszawskich dzielne boje, zaskakując nie tylko wytrawnych 
tenisistów, ale także młodzież. Słuchałem Jego rzeczowych, wyważonych 
ocen odnośnie aktualnej rzeczywistości i  tego co się wokół nas dzieje. 
Jedyny spośród naszego grona bezpartyjny [nigdy nie należał do PZPR]
miał pragmatyczny stosunek do aktualnych wydarzeń, nie ulegał fascy-
nacji partiami ani nie był podatny na populizm czy demagogię. Postawę 
tę wyniósł z rodzicielskiego domu, od rodziców wychowanych na zdro-
wych zasadach.

Przypomniał mi się epizod z  mojego życia. Jako młody student 
z napęczniałą od filozofii i logiki głową, rozmawiałem gdzieś na głuchej 

prowincji z miejscowym gospodarzem, siedząc na przysłowiowej „przy-
zbie”. Zaskoczony byłem jego mądrością i głęboką logiką, pragmatyczną 
oceną rzeczywistości wywodzącą się z tzw. „mądrości ludowej”, pomimo 
iż był wychowany na tradycji katolickiej. To zderzenie wiedzy akade-
mickiej i „mądrości ludowej” na długo utkwiło w mym sercu i głowie.

Porównywałem postawy i poglądy Stasia Berlińskiego z innym ko-
legą Józkiem Marczakiem, jedynym profesorem wśród naszego grona, 
równie niezależnego w swoich poglądach i ideach.

Jego ogromna wiedza i pryncypialność wobec własnych zasad  kore-
spondowała z postawą Stanisława. 

Myślę, że to, iż dziś tworzymy taki zgrany zespól ludzi rozumieją-
cych się, cieszących się ze spotkań i mających  ciągle o czym rozma-
wiać, wynika z naszej saperskiej drogi, uczelni wrocławskiej, która nas 
ukształtowała i pracy dowódców zaszczepiających nam pryncypialne 
zasady: Godności i Honoru. 

Myślę, że mimo różnej drogi żołnierskiej, doświadczenia  życio-
wego i osiągnięć osobistych, a więc widocznego zróżnicowania, wpra-
cowaliśmy trwałe więzy wzajemnego zrozumienia i porozumienia

Myślę, iż przez tę różnorodność myśli, poglądów i  zachowania,  
stworzyliśmy zespół rozumiejących się ludzi-saperów, którym nie 
obcy jest relatywizm, ale też i pragmatyzm w ocenie rzeczywistości, 
szczególnie w odniesieniu do dnia dzisiejszego.

Podobnie, na zakończenie spotkania dał temu wyraz w swoim wy-
stąpieniu kol. Stanisław Grajper, jednomyślnie wybrany na prezes Ze-
społu organizacyjnego obchodów  50 – lecia naszej promocji, przyta-
czając już wcześniej cytowane powiedzenie naszego kolegi Kazimierza 
Lorenca; „Przyjaźń jak miłość, trzeba ją umacniać i o nią zabiegać”.

Wiesław L. Ząbek

Często spotykam się z pytaniem, czemu pokazujemy spotkania 1. kompanii podchorążych OSWInż. we Wrocławiu, rocznik 1961-
1964, a które w plejadzie wielu saperskich spotkań są niczym szczególnym.  Zgoda. Przecież nie chodzi o tradycyjne jubileuszowe spotka-
nia z okazji okrągłych rocznic, jak i te instytucjonalne, wymuszone rocznicą czy programem działania. 1. kompania kadrowa spotyka się 
bowiem cyklicznie, kilka razy w roku i nie tylko z okazji „okrągłych Jubileuszy”. Pisałem o tym we wstępie do artykułu „Jubileuszowe spo-
tkania” [SAPER nr 4/44/2012, s.16]…Toteż pragniemy pokazać na wybranych przykładach, wartość takich saperskich spotkań, wrażliwość 
żołnierską wobec przełożonych, radość ze spotkań starych przyjaciół, których los saperskiej drogi rozdzielił. Te właśnie imponderabilia, które 
nabierają barwy i smaku, jak dobre wino z wiekiem, kiedy praca i kariera przestaje być podstawowym aksjomatem: być i mieć…”
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SAPERSKIE SPOTKANIA
/ ZAMIAST  FELIETONU /

TRADYCJA…
Uważni czytelnicy dostrzegli, iż z chwilą odejścia na wieczny spoczynek 

naszego redakcyjnego kolegi Kazimierza Nicińskiego, zniknęły z kart SAPE-
RA felietony, w pisaniu których był swoistym mistrzem. Nieraz zazdrości-
łem Mu lekkości pióra, finezji myśli udrapowanej kolorytem miejsca i czasu, 
doprawionej wnikliwością dziennikarską i  rzetelną oceną rzeczywistości. 
Szczególnie dziś, kiedy dominuje wśród korespondentów kół stowarzyszenia 
i  rzeczników prasowych jednostek wojskowych reporterski, gazetowy styl. 
Przywracając wspomnienia można  wspominać, że kilka lat wstecz Redak-
cja nie narzekała na niedostatek interesujących materiałów czy korespon-
dencji, które ożywiały periodyk i ukazywały barwne strony życia środowisk 
saperskich. Odpłynęły do przepastnych annałów historii relacje z podróży 
wojskowo – historycznych, środowiskowych spotkań, pikniki i festyny, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, materiały wspomnieniowe. W nadsyłanych ma-
teriałach – zazwyczaj bogatych w wydarzenia – dominują korespondencje 
z życia jednostek saperskich, a nie kół SSP. Ponadto w dobie rewolucji infor-
macyjnej, gdzie informacje dla redakcji można przesłać SMS czy e-mailem, 
przeważają teksty suche, lapidarne. Trudno je rozwodnić i doprawić papką 
dziennikarską. Aczkolwiek od spotkania z korespondentami naszego pisma 
upłynęło wiele lat, to nie mniej spodziewaliśmy się bardziej efektywnej i dłu-
gofalowej współpracy. Wówczas w swoim wystąpieniu wyraziłem  pogląd, 
„Ze redakcja wiąże wiele nadziei z aktywnością korespondentów i nama-
wia, ażeby w większym zakresie włączyli się do współredagowania naszego 
pisma” . Jeżeli pamięć mnie nie myli, postulowano również szersze otwarcie 
łam SAPERA na młodszych wiekiem saperów. 

Cóż, życie toczy się dalej, a Redakcja czeka jak przysłowiowa panna 
młoda na…

Odrębna sprawa to tradycja, nie tylko ta – historyczna, ale szeroko ro-
zumiana, jako zasady postepowania, obyczaje, poglądy, informacje prze-
chodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, obyczajów 
następnym pokoleniom – czytamy w słowniku. Mimo delikatnej wrzawy, 
kiedy zbyt dużo zamieszczaliśmy tematów historycznych, sławiących tra-
dycje oręża polskiego, w tym i wojsk inżynieryjno-saperskich, pozostaliśmy 
jednak uparci w lansowaniu zasad postępowania i obyczajowości saperskiej. 
Czy tylko te nam pozostaną? Saperskie spotkania. Stanowiące zasadniczy 
wątek aktualnego numeru SAPERA.

SPOTKANIA OPŁATKOWE, opłatek, choinka, tak oczekiwana wizy-
ta Św. Mikołaja, dawniej w  okresie minionym zlaicyzowana do Dziadka 
Mroza [naleciałość z ZSRR], a  choinka na pododdziałach w  jednostkach 
wojskowych bez religijnych ozdób. Wizyta na kompanii dowódcy i  szefa 
kompanii przed wigilią, sięgam pamięcią do osobistych doświadczeń lat 60- 
70-tych z 2CBSap w Kazuniu. Później, stopniowe powracanie do tradycji 
świątecznych z nieodłącznym łamaniem się z żołnierzami opłatkiem i cho-
inkami bogato strojonymi nawet w mieszkaniach oficerów politycznych. Po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku, obligatoryjne uroczystości na stołówce 
żołnierskiej z obecnością kapelanów i nierzadko ViP- ów wysokiego szczebla. 
Dawne  opłatkowe spotkania, spontaniczne, bez nakazu przełożonego nie-
raz na pograniczu konspiracji, stały się komponentem współczesnej trady-
cji, organizowanej wszędzie; w jednostkach, instytucjach, stowarzyszeniach 
czy związkach kombatanckich. Przeszły także na drugą formę uroczystości 
świątecznych, na tzw. Spotkania „Jajeczkowe” z racji SPOTKAŃ WIELKA-
NOCNYCH.

Pozostały na obrzeżach tradycji, NOWOROCZNE SPOTKANIA,  
w minionym okresie szeroko lansowane przez Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą, kiedy u progu Nowego Roku podsumowywano dorobek budow-
nictwa  rozwiniętego socjalizmu i przewodnią rolę partii w społeczeństwie. 
Bale Górników, Bale Przodowników Pracy, Bale Sportowców… Najważ-
niejszy był ten, organizowany w Białym Domu lub Pałacu Kongresowym 
[PKiN] w  Warszawie, Bal Komitetu Centralnego PZPR z  nieodłączną 
pierwszą parą: I sekretarza z małżonką. I te w instytucjach i  jednostkach 
wojskowych po tradycyjnych odprawach rocznych, często w kasynach woj-
skowych. Restrukturyzacja sił zbrojnych spowodowała, że ta tradycja zwol-
na zanika. Coraz mniej garnizonów i jednostek wojskowych (sprzyjających 
integracji środowisk żołnierskich) prawie nie ma kasyn i klubów. Dawna tra-
dycja ustąpiła spotkaniom opłatkowym, często przenoszonym na Nowy Rok. 

Może młodego czytelnika znuży ta narracja, czynię to gwoli przypo-
mnienia , jak to kiedyś się działało i jak się biesiadowało…

A TRADYCJA… Tradycja pozostaje niezmienna. Do Siego Roku!

SAPERSKIE OPŁATKI
2012

W SZEFOSTWIE INŻYNIERII WOJSKOWEJ  SG WP

Tradycyjnie, w  dniu 17 grudnia 2012 r. na spotkanie opłatkowe 
zorganizowane przez szefa Inżynierii Wojskowej SG WP, p. gen. 

bryg. Bogusława Bębenka, przybyli oficerowie szefostwa Inżynierii 
Wojskowej oraz byli szefowie wojsk inżynieryjnych (gen. broni Hen-
ryk Tacik; gen. dyw. Janusz Lalka; gen. bryg. Ryszard Żuchowski).
Witając serdecznie pracowników szefostwa i  przybyłych gości, gen. 
bryg. Bogusław Bębenek odwołał się do tradycji saperskich spotkań 
opłatkowych, podkreślając ich znaczenie w zacieśnianiu więzi środo-
wiska saperskiego.
Realizując świąteczną, opłatkowa celebrę, kapelan Saperów ks. płk 
Krzysztof  Wylężęk złożył stosowne życzenia i poświęcił opłatki.

Wies- Lech

W KOLE NR 13 PRZY AON WARSZAWA - 
REMBERTÓW

W dniu 19.12. 2012 r. w Klubie Oficerskim AON w Rembertowie 
odbyło się uroczyste zebranie koła nr 13 SSP. Przy świątecznie 

udekorowanym stole posiedzenie otworzył prezes koła płk dr hab.  
Paweł Cieślar, który z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2013 złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia. 
Następnie podzielono się opłatkiem  i wzniesiono tradycyjny toast 
„Za Saperów”. Zebranie zakończono wspólnym zdjęciem.        

Wies-Lech

W STOWARZYSZENIU SAPERÓW POLSKICH

W dniu 20.12 2012 r.  po posiedzeniu Prezydium Zarządu Głów-
nego SSP, któremu przewodniczył prezes płk Tadeusz Dzikow-

ski  z udziałem zaproszonych gości,  odbyło się spotkanie opłatkowe 
przy ul. 11 listopada w Warszawie. Spotkanie  upłynęło w uroczystej 
i  koleżeńskiej atmosferze, a  jego uczestnicy przekazywali sobie ser-
deczne świąteczne życzenia i  wymieniali wspomnienia z  saperskiej 
służby.

Wies-Lech
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SAPERSKIE SPOTKANIA

NOWOROCZNE  
SPOTKANIA 2013

Zgodnie z  przyjęta tradycją noworocznych spotkań, wyniesio-
nych z  ubiegłych lat [pisaliśmy o  tym w  poprzednim artykule] 

aktyw 1. kompanii kadrowej … rocznik 64 zorganizował tradycyjne 
spotkanie noworoczne, tym razem w gościnnych progach Restaura-
cji „Myśliwska” w Rembertowie. Żelazny trzon jaki tworzą: Tomasz 
Bogucki, Marian Kasperski i Wiesław Zabek, poszerzony został o wy-
próbowanych przyjaciół, saperów, m.in.: Bogusława Saganowskiego, 
Ryszarda Pndura, Leszka Sadurę, Andrzeja Spirydowicza, Wacława 

Bojarskiego, Mieczysława Brejfusa z synem Jackiem, Stanisława Kal-
skiego. Dopisały też panie, które uświetniły spotkanie w  osobach: 
Barbara Saganowska, Janina Nicińska, Elżbieta Bers. Zabrakło tym 
razem stałego biesiadnika Stanisława Tczcińskiego z małżonką Zofią 
i Marka Bukowskiego z małżonką Marią, o czym uczestnicy spotkania 
wspominali, nie bez żalu, a szczególnie panie, gdyż Zofia mimo, iż jest 
małżonką „chemika”, zintegrowała się jak i Stanisław ze środowiskiem 
saperskim.

 Spotkanie poprzedziły życzenia złożone przez pełniącego rolę 
dziekana Wiesława L. Ząbka oraz wręczenie okolicznościowych upo-
minków. Uczestnicy spotkania nie kryli podziwu dla rodzinnej at-
mosfery spotkania, pięknego wystroju Sali i stołu oraz znakomitej ob-
sługi właściciela lokalu pana Leszka, który od wielu lat gościł kolejne 
roczniki AON i ma rozeznanie, jak właściwie ugościć brać żołnierską.

Wiesław Z.

Szanowni Koledzy, Saperzy Wojska Polskiego

Zwracam się do Was, z upoważnienia szefa Inżynierii Wojskowej 
gen. bryg. Bogusława Bębenka i prezesa Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich płk (r) Tadeusza Dzikowskiego oraz w imieniu własnym, o wspar-
cie finansowe potrzebne do przeprowadzenia koniecznej konserwacji 
sprzętu w skansenie i uzupełnienia ekspozycji w pawilonach Muzeum 
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. 

My, polscy saperzy szczycimy się tym, że z  inicjatywy i w wyniku 
wyjątkowo trudnych starań ówczesnego szefa Wojsk Inżynieryjnych 
MON gen. bryg. Czesława Piotrowskiego, w  1975 r. został odsłonię-
ty piękny pomnik „Chwała Saperom” w  Warszawie – chluba i  duma 
polskich saperów, a w 1976 r. oddane do zwiedzania Muzeum Wojsk 
Inżynieryjnych we Wrocławiu, na terenie WSOWInż. Wybudowane 
i urządzone zostało głównie dużym wysiłkiem Uczelni, przy mocnym 
wsparciu dowódców jednostek i szefów instytucji naszego rodzaju wojsk.

Obiekty te dobrze służą integracji naszego saperskiego środowiska 
oraz eksponowaniu pięknych i chlubnych tradycji Wojsk Inżynieryjnych 
WP, a także wychowywaniu kolejnych saperskich pokoleń na żołnierzy 
godnych swych poprzedników, którzy obecnie swoją rzetelną służbą 
i pracą wzbogacają te tradycje.

Pomnik solidnie zbudowany, z wykorzystaniem stali kortenowskiej 
(nierdzewnej), wymaga jedynie bieżącej konserwacji i  dbania o  po-
rządek w jego otoczeniu. Natomiast Muzeum, niezależnie od remontu 
i utrzymania jego obiektów budowlanych, wymaga stałej konserwacji 
sprzętu, aktualizacji ekspozycji i  uzupełnienia brakujących. Brakuje 
zwłaszcza danych o  jednostkach wojskowych i  instytucjach Wojsk In-
żynieryjnych WP. Tę brakującą ekspozycję należy koniecznie uzupełnić, 
bo inaczej Muzeum nie będzie  uwzględniać całości naszego rodzaju 
wojsk, do czego nie możemy dopuścić. Jeśli obecne pokolenie polskich 
saperów tego nie dokona, to kto i kiedy?

Na spotkaniu w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i  Che-
micznych, 15. stycznia 2013 r., z udziałem jego komendanta płk. An-
drzeja Dutki, trzech prezesów wrocławskich kół SSP, prezesa koła „Sa-
per” ZŻWP i moim oraz niektórych oficerów Centrum przyjęto wstępne 
założenia odnośnie uzupełnienia brakujących ekspozycji oraz koncepcję 
realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Przewiduje się wyeksponować 
na odpowiednich planszach i w gablotach jednostki i instytucje Wojsk 
Inżynieryjnych, istniejące do czasu restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP 
i nowo utworzone.

Wykonanie tego ważnego dla obecnych i kolejnych saperskich poko-
leń przedsięwzięcia będzie możliwe przy odpowiednim wsparciu finan-
sowym przez Was Szanowni Koledzy Saperzy WP. Nikt bowiem na ten 
cel nie chce dać pieniędzy. Potrzebne będą spore kwoty, obecnie trudne 
jeszcze do oszacowania, na zakup plansz i gablot oraz opłatę poligra-
fii. Jest duża szansa na zrealizowanie tego niełatwego zadania w ciągu 
dwóch lat. Tym bardziej, że do organizacji jego wykonania, aktywnie 
włączył się komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Che-
micznych płk Andrzej Dutka. Chwała mu za to i nasze uznanie. Musi-
my go jednak wesprzeć.

Wspierać go mocno będą gen. B. Bębenek, płk T. Dzikowski i ja oso-
biście, bowiem objęliśmy patronat nad tym ważnym w  Wojskach In-
żynieryjnych WP przedsięwzięciem. Mamy nadzieję, że nie zabraknie 
tego wsparcia ze strony dowództw jednostek i instytucji Wojsk Inżynie-
ryjnych WP, kół Stowarzyszenia Saperów Polskich i saperów Rzeczypo-
spolitej.

Przesyłam wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia
dla  Wszystkich Polskich Saperów.

gen. bryg. (r) Zdzisław Barszczewski
Szef Wojsk Inżynieryjnych MON

w latach 1987 – 1992
Wrocław; marzec 2013 r.

Podaję konto, na które można wpłacać pieniądze, najlepiej zbiorowo:

Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP
50-984 Wrocław ul. Mieszczańska 7
Konto: Bank Spółdzielczy Kobierzyce O/Wrocław
Nr  05 9575 1027 0000 1717 2000 0010 (Muzeum)
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OSTATNIE POŻEGNANIE

Pogrzeb śp. płk Leszka Gawrycha

Pogrzeb odbył się w Dmo-
sinie pow. brzeziński, w dniu 
30.01.2013 r. w kościele parafial-
nym p.w. św. Andrzeja Apostoła 
i  św. Małgorzaty, w  miejscowo-
ści, w  której Leszek zamierzał 
spędzić resztę życia. Planował in-
westycje w gospodarstwie odzie-
dziczonym przez żonę od ro-
dziców. Ceremonię pogrzebową 
odprawiał ks. kapelan z 2. pułku 
saperów z Kazunia oraz ks. pro-
boszcz miejscowej  parafii.

W  pogrzebie uczestniczyli: 
byli przełożeni - Szef Inżynierii 
Wojskowej gen. bryg. Bogusław 

Bębenek, były Szef IW gen. dyw. 
Janusz Lalka, Szef Wojsk Inży-
nieryjnych Wojsk Lądowych 
płk Daniel Król; dowódcy jed-
nostek wojsk Inżynieryjnych; 
koledzy i  byli współpracownicy 
z  3. pułku drogowo-mostowego 
z Włocławka, Szefostwa Inżynie-
rii Wojskowej, Szefostwa Wojsk 
Inżynieryjnych Dowództwa 
WLąd, Inspektoratu Wsparcia 
SZ, Inspektoratu Uzbrojenia oraz 
przedstawiciele firm współpra-
cujących w ramach modernizacji 
technicznej sprzętu inżynieryj-
nego. Śp. płk Leszka Gawrycha 
pożegnał płk Artur Talik, przed-
stawiając przebieg jego służ-
by zawodowej. Podkreślił jego 
sukcesy osobiste i  osiągnięcia 
zawodowe, szczególnie w  dzie-
dzinie modernizacji technicznej 
sprzętu inżynieryjnego. Pomimo 
że płk Leszek Gawrych odszedł 
na emeryturę niespełna 8 mie-
sięcy temu, podjął pracę w firmie 
Megmar Logistics Consulting, 
w  której dalej realizował swoje 
plany zawodowe. W  życiu pry-
watnym miał bogate plany i ma-
rzenia, rozwoju gospodarstwa na 
najbliższe lata.  Niespodziewana 

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i żalu

w trudnych chwilach po śmierci

Pułkownika rezerwy
Lecha Gawrycha

byłego Głównego Specjalistę 
Szefostwa Inżynierii Wojskowej

składają szef, kadra i pracownicy wojska
Szefostwa Inżynierii Wojskowej

oraz żołnierze wojsk inżynieryjnych.

śmierć wyrwała go z  grona ro-
dzinnego, kolegów i znajomych.

Gorące słowa pożegnania 
wygłosił również ks. proboszcz 
parafii  podkreślając, że był 
bardzo dobrym człowiekiem, 
parafianinem, Uczynny, służył 
pomocą i  dobrą radą, wspierał 
potrzebujących.

Słowa pożegnania skierował 
także do rodziny zmarłego  Pre-
zes Zarządu Megmar Logistics 
Consulting Mariusz Maślarz. 
Podkreślił wysoki profesjona-
lizm, zaangażowanie i uczciwość 
Leszka Gawrycha. 

Grzegorz Misiak

Ur. 01 kwietnia 1919 r. w Bia-
łymstoku – zm. 09 lutego 

2012 r. w Pruszkowie.
Był rówieśnikiem znanego 

białostocczanina, ostatniego Pre-
zydenta RP na Uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego, z którym 
wspólnie uczęszczał  najpierw do 
Gimnazjum im. Marszałka J. Pił-
sudskiego, a następnie do Szkoły 
Handlowej w Białymstoku. 

Po napaści ZSRR na Polskę 
17 września 1939 r. został z gru-

pą innych młodych białostocczan 
wywieziony przez Rosjan na Sy-
berię do obozu pracy, w którym 
przebywał razem ze sprawcami 
ciężkich przestępstw.

W  kwietniu 1941 został 
wcielony do Armii Czerwonej 
i  skierowany do Charkowa do 
622 pułku artylerii haubic. Na-
stępnie pułk  przebazowano do 
Kijowa, gdzie płk Adamowicz 
został skierowany do składnicy 
amunicji w  Konotopie, do łado-
wania amunicji do pociągów.  Po 
opróżnieniu składnicy z  amuni-
cji skierowano Go do 722 bata-
lionu budowlanego stacjonujące-
go w okolicach Charkowa, gdzie 
budował linie obronne. W sierp-
niu 1941 r. został zakwalifikowa-
ny przez komisję rekrutacyjną do 
tworzącej się armii gen. Andersa, 
ale ostatecznie do niej nie tra-
fia. Pogarszająca się sytuacja na 
froncie sprawia, że Henryk Ada-
mowicz został skierowany z  722 
batalionem do Stalingradu, gdzie 
jesienią i  zimą budował zapory 

na podejściach do miasta. Była 
to wyjątkowo ciężka praca, gdyż 
zimą 1941-42 roku temperatura 
spadała do -35 stopni Celsjusza.

Jednak na początku maja 
1943 r. udało mu się dotrzeć do 
Sielc, gdzie formowała się 1 Dy-
wizja Piechoty im. T. Kościuszki. 
Chrzest bojowy przeszedł pod 
Lenino, później budował mosty 
w  samodzielnej kompanii sape-
rów. 

Jako zastępca dowódcy kom-
panii saperów 1. samodzielnego 
batalionu saperów, brał udział 
w  walkach o  wyzwolenie Pragi 
w  Warszawie.  14 marca, kiedy  
została zdobyta Praga, dla niego 
był to dzień tragiczny. Robiąc 
przejście dla piechoty przez pole 
minowe został ciężko ranny. 
Przeleżał 3 miesiące w  szpitalu. 
Cudem nieomal i dzięki wysiłko-
wi leningradzkich lekarzy, został 
uratowany. 

Po wojnie służył w  Wojsku 
Polskim do 1970 roku ze statu-
sem  inwalidy wojennego. Był 

dowódcą jednostki w Łodzi oraz 
pracował m.in. w  Oficerskiej 
Szkole Artylerii w  Toruniu i  w   
Sztabie Generalnym WP w War-
szawie.

Do końca życia pozostał ak-
tywnym społecznikiem, w  tym 
m.in.:
- wiceprezesem Ligi Obrony Kra-

ju,
-  był wiceprezesem Związku In-

walidów Wojskowych (13 lat),
- prezesem Klubu Kombatantów 

1. DP im. Tadeusza Kościuszki,
- prezesem Klubu Kościuszkow-

ców,  
- przewodniczącym Rady Kra-

jowej Kombatantów Wojska 
Polskiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych,

- prezesem Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti 
Militari.

Red.

Płk w st. spocz. Henryk Adamowicz
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Spotkanie poprzedziły uroczyste obrady Stowarzyszenia Saperów Cy-
wilnych, gdzie po powitaniu zaproszonych gości prezes Stowarzyszenia 

kol. Andrzej Górski wyróżnił okolicznościowym ryngrafem gen. bryg. 
Ryszarda Gruszkę, honorowego członka SCS.  Dokonał również podsu-
mowania przebytej drogi, zwracając uwagę na problemy nurtujące firmy 
zajmujące się oczyszczaniem terenu z pozostałości wojny. Sprawozdanie 
finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Głównego kol. Ryszard Janklow-
ski, proponując na zakończenie wystąpienia podniesienie składki rocznej 
do 200 zł od członka stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
SSC Jarosław Andrzejczak omówił działalność Zarządu Głównego pro-
ponując udzielenie władzom Stowarzyszenia absolutorium, (Prezes Zarzą-
du Głównego Andrzej Górski; sekretarz Krzysztof Glijer; skarbnik Ry-
szard Janklowski; członek Lesław Majewski, Zbigniew Kumoszko, Jerzy 
Kocięba, Elżbieta Olczak-Majewska). 

W  dniu 15.05. 2011 r. delegacja SSP wzięła  udział w  posiedzeniu 
dotyczącym wypracowania form współdziałania obu stowarzyszeń oraz 
w  zajęciu stanowiska w  sprawie  Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w  sprawie upoważnienia do przyznawania nabytych w  państwach 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych.

W toku żywej dyskusji członkowie SSC, a jednocześnie przedsiębiorcy 
firm zajmujących się oczyszczaniem terenu z  pozostałości wojny, 
przedstawili główne problemy, z jakimi się spotykają, realizując zlecane im 
zadania. I tak:
•	 Nie w pełni unormowana jest ich działalność w istniejącym systemie 

ratownictwa cywilnego, policji i straży pożarnej.
•	 Należy poprawić lub uzupełnić istniejącą ustawę z dnia 22.06.2001 r. 

o  wykonywaniu działalności gospodarczej w  zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i  technologią o  przeznaczeniu wojskowym i  policyjnym. Zdaniem 
wielu rozmówców powyższa ustawa „wrzuca” oczyszczanie terenu 
z  pozostałości wojny do działalności gospodarczej lub komercyjnej, 
nie uwypukla problemów związanych z oczyszczaniem terenu, zatraca 
podmiotowość firm zajmujących się oczyszczaniem.

•	 Należy napisać nową ustawę o wyłączeniu spraw oczyszczania z ustawy 
o obrotach (handlu i produkcji) materiałami wybuchowymi.

•	 Kontrowersje budzi sprawa utylizacji materiałów  chemicznych 
pozostałych po działaniach wojennych. Nie w  pełni określone są 
uprawnienia i  w  czyjej są gestii: Obrony Cywilnej czy Ratownictwa 
technicznego.

•	 Niezrozumiałym jest fakt pomijania przez Ministerstwo Gospodarki 
w  konsultacjach społecznych dotyczących spraw legislacyjnych 
związanych z oczyszczaniem terenu kraju SSP I SSC.

•	 Występują problemy z dostępem firm cywilnych do miejsc (poligonów) 

wyznaczonych do niszczenia  materiałów wybuchowych, bomb, 
pocisków itp., a które są wyznaczane przez wojewodów. Firmy cywilne 
zajmujące się oczyszczaniem terenu z  pozostałości wojny nie zostały 
uwzględnione w tych wykazach. Często też muszą korzystać z bardzo 
odległych poligonów, co podnosi koszty i stwarza dodatkowe zagrożenia 
z przemieszczaniem niebezpiecznych przedmiotów.

Owocną dyskusję podsumował były prezes SSC Lesław Majewski. 
Przypomniał o  licznych pismach  SSC kierowanych do wojewodów, 
ministra Gospodarki, ministra MSWiA, ministra Infrastruktury, 
w przedmiotowej sprawie. Podkreślił, iż w nowym Rozporządzeniu Rady 
Ministrów firmy cywilne zajmujące się oczyszczanie terenu z pozostałości 
wojny nie są potraktowane podmiotowo. Jednoznacznie stwierdził, że jeżeli 
nie będzie miedzy nami porozumienia, zgody i koleżeńskiej konkurencji 
przegramy wszyscy, a nowo powstające firmy tylko na tym wygrają. 

W  następnym dniu tj. 16 marca odbyło się zamknięte posiedzenie  
Prezydium ZG SSC, które po dyskusji podjęło następujące ustalenia:
•	 Należy napisać nową ustawę o wyłączeniu spraw oczyszczania terenu 

kraju z  pozostałości wojennych z  Ustawy o  obrotach materiałami 
wybuchowymi. Powinna być to wspólna inicjatywa legislacyjna SSC 
i SSP.

•	 Opracować wspólne stanowisko SSC i SSP odnośnie Zarządzenia Rady 
Ministrów, w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych 
i  niebezpiecznych oraz nie pomijania w  konsultacjach dotyczących 
spraw legislacyjnych tych Stowarzyszeń.

•	 Przedstawić powyższą problematykę Zespołowi Parlamentarnemu RP 
celem uzyskania poparcia w przedmiotowych sprawach.

Komentując przebieg spotkań z  przedstawicielami Stowarzyszenia 
Saperów Cywilnych należy skonstatować, iż poruszona problematyka 
jest sprawą życiową dla działalności SSC. Ilość przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie oczyszczania terenu 
będzie rosła, proporcjonalnie do podejmowanych zadań inwestycyjnych 
w infrastrukturze kraju. Część tych firm zrzeszona jest w Stowarzyszeniu 
Saperów Cywilnych, w  których w  większości pracują nasi koledzy – 
saperzy. Powstają nowe bez właściwego przygotowania i doświadczenia, 
będące istotną konkurencja dla firm zrzeszonych w  SSC. Brak 
efektywnego wsparcia tych firm ze strony SSC i SSP spowoduje odejście 
ich ze Stowarzyszeń. Sądzę, iż należy przeprowadzić stosowną konsultację 
z przedsiębiorcami prowadzącymi w/ w działalność z udziałem SSC, SSP 
i Szefostwa Inżynierii Wojskowej MO, w zakresie udzielenia  stosownej 
pomocy lub merytorycznego wsparcia.

płk Wiesław L. Ząbek

OBRADY STOWARZYSZENIA CYWILNYCH SAPERÓW
W  dniach 15-16.03.2013  r. na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych Andrzeja Górskiego, delegacja Stowarzyszenia 
Saperów Polskich, w  składzie:  wiceprezes Zarządu Głównego płk Tomasz Bogucki, redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk Wiesław 
Leszek Ząbek  wzięła udział w spotkaniu środowiskowymi z członkami SSC zorganizowanym w Spale.

INFORMACJE
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W świątecznej atmosferze Świąt Wielkiej Nocy i Zmartwych-
wstania Pańskiego pragnę przekazać najlepsze i najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody i wszelkiej pomyślności pełnej wiary, na-
dziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę optymizmu i wytrwałości w realizacji ambitnych zadań 
i w umacnianiu naszej rodziny saperskiej. Niech  świąteczny okres  
nadaje sens i głębię naszym życiowym drogom. 

Niech będzie źródłem siły na każdy czas, a szczególnie w chwi-
lach prób i doświadczeń żołnierskiej służby i pracy.

Życzę pięknej wiosny – w duchu, w sercu i pogodzie.

Prezes 
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk [r] Tadeusz Dzikowski

Warszawa, Wielkanoc 2013 r.

Koledzy Saperzy,

Tradycyjnie, rokrocznie obchodzimy Dzień Sapera, ustanowiony 
rozkazem nr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku przez Naczelnego Do-
wódcę Wojska Polskiego w uznaniu zasług wojsk inżynieryjno-saper-
skich położonych dla Ojczyzny.

Święto Sapera jest okazją do przypomnienia wojennych dokonań 
polskich saperów na wszystkich frontach II wojny światowej, a także 
osiągnięć w pokojowej służbie dla społeczeństwa i Ojczyzny, w opera-
cji rozminowania kraju i akcji oczyszczania terenu, w czasie pełnienia 
służby w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w ramach wydzielo-
nych sił ONZ i NATO oraz niesienia pomocy społeczeństwu podczas 
klęsk żywiołowych, a zwłaszcza w akcji przeciwlodowej i przeciwpo-
wodziowej.

Z okazji naszego Święta przesyłam serdeczne pozdrowienia 
wszystkim saperom  weteranom, kombatantom i byłym żołnierzom 
wojsk inżynieryjnych. Szczególne słowa pozdrowień kieruję do pre-
zesów i członków kół Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

Życzę dalszych osiągnięć w służbie i pracy, realizacji osobistych 
zamierzeń, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym.

Prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk [r] dypl. Tadeusz Dzikowski

Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.

Przekazanie sztandaru Stowarzyszenia Saperów Polskich na VI Kongresie 
w dniu 10.10.2012 r.

Redakcja informuje, iż w marcu 2013 r. płk dr hab. Paweł Cieślar odebrał z rąk Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego nomi-
nację na profesora, a gen. bryg. Bogusław Bębenek i płk Artur Talik obronili w Akademii Obrony Narodowej dysertację doktorską.
Szersza informacja w następnym numerze SAPERA.

Red.
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Uczestnicy spotkania w dniu 15 marca 1013 r. wzięli udział w zwiedzaniu Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, 
którego wieloletnim dyrektorem i propagatorem uroków regionu jest Andrzej Kobalczyk.
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