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Blisko 70 lat temu, w mroźną noc z 17 na 18 stycznia 1945 r. w War-
szawie saperzy z 3. Brygady Pontonowo-Mostowej i 6. samodziel-
nego batalionu pontonowo-mostowego przerzucili most przez 

Wisłę łącząc oba brzegi wyzwolonego miasta. Oś mostu przebiegała 160 
m. na północ od mostu średnicowego. Składał się z  35 członów parku 
DMP-2, 8 członów z parku N2P o nośności 16 ton i długości 430 mb. Od-
dany został do użytku 18 stycznia o godz. 19. Most pieszczotliwie nazwany 
przez mieszkańców „pontoniakiem” służył nie tylko potrzebom wojska ale  

również mieszkańcom Warszawy. W 60. rocznicę tego wydarzenia  człon-
kowie Stowarzyszenia Saperów Polskich uczcili pamięć bohaterów tych 
wydarzeń odsłaniając Pamiątkowa Tablicę na osi historycznego mostu. 

Zgodnie z ceremoniałem Tablicę poświęcił kapelan Saperów Polskch 
ks. płk Krzysztof Wylężek, a aktu odsłonięcia dokonał: gen. bryg. Janusz 
Lalka, w asyście płk Jerzego Rutkowskiego oraz kmdr Antoniego Boja-
nowskiego – pontoniera 3. Brygady Pontonowo-Mostowej. [szerzej: SA-
PER, nr 2/18/2005 s. 20]                                                                                  Red.

MOST NA WIŚLE
Z kart historii

Na zdjęciach historyczne mosty pontonowe w Warszawie
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Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej

Szanowni Czytelnicy,
Kolejny, 49. numer SAPERA, otwie-

rający nowy XIV rok wydawania pisma, 
poświęcony jest w zasadzie  spotkaniom 
środowisk saperskich. W  świątecznej 
atmosferze Świąt Bożego Narodzenia 
u progu Nowego 2014 roku mamy czas 
na głębsza refleksję, podsumowanie 
dokonań minionego  roku, a  także na 
projekcję nowych przedsięwzięć oraz 
czekających nas wyzwań. Jest to bowiem 
Rok szczególnych Jubileuszy: 100–lecia 
powołania Polskiej Organizacji Woj-
skowej i utworzenia Legionów Polskich; 
70. rocznicy czynu zbrojnego saperów 
polskich na środkowej Wiśle, w Powsta-
niu Warszawskim i pod Monte Cassino. 
Obficie zroszone żołnierska krwią na 
przyczółku warecko-magnuszewskim, 
pod Dęblinem, Puławami, Skurczą czy 
na czarniakowskiego brzegu Wisły w Po-
wstaniu Warszawskim, zazwyczaj niedo-
ceniane , zapomniane w ludzkiej pamięci, 
ciągle czekają na życzliwe pióro history-
ka, a  nie częste, deklaratywne wypowie-
dzi polityków. 

Z  życia wojsk inżynieryjnych, 
uwadze czytelników polecamy reportaż 
ze szkolenia saperów na śmigłowcach. 
W  dziale „Saperskie spotkania” trady-
cyjne „saperskie wigilie” i „Noworoczne 
spotkania”, które na trwale wpisały się 
we współczesną tradycję żołnierską, czę-
sto ubogacane występami kolędników 
czy wizytą wyjątkowych gości. Polecamy 
uwadze czytelników także słowo kapela-
na ks. płk dr Mariusza Śliwińskiego. 

Odwiedziliśmy również 
saperskie garnizony. Stąd re-
lacje z wizyty w Łodzi [koło 
nr 28] i we Wrocławiu. Jest 
też odrobina liryki naszych 
miejscowych poetów: Bo-
lesława Lewandowskiego, 
Izabeli Zającówny i Floriana 
Kruka.

Dział rocznicowych re-
fleksji zamyka felieton Świą-
teczny Jarmark. 

Z  obowiązku przypo-
minam o przysyłaniu mate-
riałów pocztą elektroniczną 
lub na  płytach CD.

Pozdrawiam

redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek 

W świątecznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2014 Roku 

pragnę przekazać najlepsze i najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności pełnej wiary, 

nadziei i miłości, radosnego noworocznego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół.

Życzę optymizmu i wytrwałości w realizacji stawianych 
sobie zadań i w umacnianiu naszej rodziny saperskiej. 

Niech  świąteczny i poświąteczny okres nadaje sens 
naszym życiowym drogom. 

Niech będzie źródłem siły na każdy czas, 
a szczególnie w chwilach prób i doświadczeń 

żołnierskiej służby i pracy.

Życzę dużo, dużo pięknych dni – 
w zdrowiu i pogodzie serca.

Prezes 
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk [r] Tadeusz Dzikowski

Zgodnie z planem szkolenia na 2014 r. na bazie 1. pułku sa-
perów w Brzegu w dniach 27-31.01.2014 r. zostało zorgani-
zowane szkolenie załóg statków powietrznych 1. Brygady 

Lotnictwa Wojsk Lądowych i  żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, 
w niszczeniu zatorów lodowych materiałem wybuchowym wykła-
danym ze śmigłowców. 

W szkoleniu uczestniczyło 45 oficerów i podoficerów Wojsk 
Inżynieryjnych i 4 załogi śmigłowców Mi-2. Ponadto z 1. pułku 
saperów szkolenie zabezpieczało 30 żołnierzy.

Praktyczne szkolenie z  wykorzystaniem śmigłowców z  uży-
ciem środków ćwiczebnych, a  następnie bojowych realizowano 
w dniu 29 i 30 stycznia. W dniu 31 stycznia dokonano podsumo-
wania szkolenia oraz wydano świadectwa o  ukończeniu kursu, 
uprawniające oficerów i podoficerów Wojsk Inżynieryjnych i za-
łóg śmigłowców do prowadzenia akcji niszczenia zatorów lodo-
wych materiałem wybuchowym wykładanym ze śmigłowców. 

G.M.

Śmigłowce w niszczeniu 
zatorów lodowych
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

95. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ SUWERENNOŚCI I WOLNOŚCI

74. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W  przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 10 listo-
pada 2013 roku w Klubie Wojskowym 3. Batalionu Drogo-
wo- Mostowego w Chełmnie odbył się z okazji 95. rocznicy 

odzyskania przez Polskę suwerenności i wolności koncert pieśni pa-
triotycznej pt. „Przybyli ułani…” w wykonaniu Jeździeckiego Klubu 
Sportowego im. Pomorskiej Brygady Kawalerii. Uroczystość swoją 
obecnością uświetnił kpr. Maksymilian Kasprzak - dowódca armaty 
przeciwpancernej „BOFORS”, uczestnik Kampanii Wrześniowej który 
brał czynny udział w walkach o niepodległość kraju m.in. we wrze-
śniu 1939 r., gdzie przebył szlak bojowy na odcinku Brusy, Chojnic, 
Bukowca, Topólna, Gruczna, Fordonu, Łęgowa, Sochaczewa, Parzę-
czewa, Ozorkowa. 

Przybyli goście upamiętnili w ten sposób odzyskanie przez Naród 
Polski niepodległości. Dowódca batalionu ppłk Kazimierz Wołowiec 
podczas swojego przemówienia podziękował za przybycie tylu wy-
śmienitych gości oraz zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewu. 

W tym samym dniu uczestniczyliśmy także w uroczystościach pa-
triotycznych zorganizowanych przez władze miasta Chełmna. Złoży-
liśmy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 70. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości po czym rozpoczęto uroczystość pod 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Chełmnie. Meldunek Dowódcy 
Garnizonu o gotowości pododdziałów do uroczystości Narodowego 
Święta Niepodległości złożył zastępca dowódcy - szef sztabu batalio-
nu mjr Krzysztof Mikrut. Po odegraniu hymnu państwowego, oko-
licznościowe przemówienia wygłosili ppłk Kazimierz Wołowiec oraz 
burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski. Po ceremonii por. Kacper 
Pałęga odczytał apel poległych, a kompania honorowa oddała salwę 
honorową. Delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, 
szkół, organizacji i stowarzyszeń, zakładów pracy oraz osoby prywat-
ne złożyły pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza wieńce i wiązanki 
kwiatów. 

W  uroczystości wzięło udział kilkuset mieszkańców Chełmna, 
w tym dużo dzieci i młodzieży.

kpt. Adam Kamiński

Uroczystość upamiętniająca 74. Rocznicę wybuchu II Wojny Świa-
towej w Chełmnie rozpoczęła się punktualnie o g. 12.00 złoże-
niem meldunku Dowódcy Garnizonu ppłk Kazimierzowi Wo-

łowcowi o  gotowości kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego 
do uroczystości. Meldunek złożył zastępca dowódcy - szef sztabu mjr 
Krzysztof Mikrut.

W uroczystości zorganizowanej wspólnie przez 3. Batalion Drogowo-
-Mostowy i burmistrza miasta Chełmna uczestniczyły władze samorządo-
we powiatu i miasta: burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski, wójtowie 
Gmin Powiatu Chełmińskiego, poczty sztandarowe instytucji, zakładów  
szkół i członkowie organizacji kombatanckich, inwalidów wojennych, by-
łych żołnierzy zawodowych, instytucji miejskich i powiatowych. Licznie 
stawiła się młodzież chełmińskich szkół, mieszkańcy miasta.

Po okolicznościowym przemówieniu dowódcy 3. batalionu drogowo- 
mostowego głos zabrał burmistrz Chełmna, po czym delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty, na Pomniku Nieznanego Żołnierza. Na dowódcę kompa-
nii honorowej w tym szczególnym dniu wyznaczony został kpt. Przemy-
sław Sarnecki. Na posterunku honorowym mieli zaszczyt pełnić służbę 
szer. Marcin Kowalski oraz st. szer. Sławomir Nowacki. 

kpt. Adam Kamiński
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Przekazanie mostów w gminie Raba Wyżna

Żołnierze 3. Batalionu Inżynieryjnego zakończyli budowę mostów w ramach zgrupo-
wania zadaniowego Wojskowych Jednostek Odbudowy.

W dniu 07.12.2013 r. nastąpiło otwarcie i przekazanie społeczeństwu gminy 
Raba Wyżna mostów wybudowanych przez żołnierzy 3. Batalionu Inżynie-
ryjnego im. ppłk. Rudolfa Matuszka w Nisku, zniszczonych podczas powo-

dzi w latach ubiegłych. Prace rozpoczęły się 1 sierpnia 2013 r. i trwały do 31 października 
2013 r. Most budowało 21 żołnierzy pod dowództwem ppor. Michała Zdanewicza. 
Są to trzy mosty: pierwszy w miejscowości Skawa o długości 22 metrów i szerokości 4 m, 
w Rokicinach Podhalańskich o długość 19 metrów i szerokości 4 m oraz most w Harka-
buzie 12 metrów długości i 3,5 metra szerokości.

Odbudowa mostów była realizowana w ramach zgrupowania zadaniowego WJO, 
która pozwalała żołnierzom na doskonalenie swoich umiejętności i  zdobywanie do-
świadczenia w tym zakresie, dzięki temu od dziś mieszkańcy mogą z nich korzystać.

Żołnierze 3. Batalionu Inżynieryjnego rozpoczęli również budowę czwartego mostu 
w m. Skawa, który zostanie oddany do użytku w 2014 roku.

W  uroczystym otwarcia mostu i  przecięcia wstęgi uczestniczyli: Szef Inżynierii 
Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Bogusław Bębenek, 
Szef Oddziału Inżynieryjnego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Marek Sarnow-
ski, Dowódca 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego 
płk Marek Wawrzyniak, Dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego im. Rudolfa Matusz-
ka w Nisku ppłk Zbigniew Drożdżewski, wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, 
przedstawiciele władz administracyjnych i  samorządowych powiatu nowotarskiego 
oraz żołnierze którzy zrealizowali budowę mostów. 

W poświęceniu mostu wziął udział kapelan Garnizonu Nisko ksiądz mjr Robert 
Krzysztofiak.

Wójt gminy Raba Wyżna wysoko ocenił profesjonalizm żołnierzy, ich przygotowa-
nie, jakość wykonania odbudowy mostów, podkreślił jak bardzo ułatwi to codzienne 
życie mieszkańcom.

Rokiciny Podhalańskie, dn. 07 grudnia 2013 r .

Uroczystość otwarcia
mostu w Rokicinach Podhalańskich

Jedno z wielu przysłów taką prawdę głosi:
„Żołnierze strzelają - Pan Bóg kule nosi..
Ale choć głębokie, mądre i złożone,
W święty czas pokoju - CAŁKIEM NIETRAFIONE!!!
Jeden - kul nie niesie... drudzy - nie strzelają,
Od rana w koszarach wozy wygrzewają.
Żołnierz nie narzeka - radość w sercu nosi.
Generał przeciwnie - bezruchu NIE ZNOSI,
Więc choć pokój - pełna wojsk mobilizacja:
Zamiast strzelaniny - RESTRUKTURYZACJA:
Porzucamy szable (sprzęt wojskowy prosty)!
Chwytamy łopaty - budujemy mosty !!!
(A wiemy, jak dobrze sztuka budowlana
W pionie wojskowości jest kultywowana.
Dziś czasy są trudne, choć pokój się czuje.
Cóż gminie z funduszy, kiedy rąk brakuje.)
Gdy diabeł nie może - baba siły mierzy ...
Gdy wójtowi ciężko - przysłano żołnierzy!
I chwała mu za to... Wam - za układ prosty:
My dajemy wdzięczność ... WY NAM - cztery mosty!!!
I choć wszyscy radzi: lud... generalicja...
KTOŚ PŁACZE...To pieśni ludowej tradycja,
Bo te piękne mosty nóż jej w plecy wbiły
I niektóre pieśni bez serca zabiły...
Mosty są dla wszystkich - więc umarł wiersz prosty:
„Budujemy mosty dla Pana Starosty!!!”
Co będzie z pieskami - pieski raptem dwa,
A pomimo starań - kładka była zła !!!
A TE słowa JAKŻE w gminie śpiewać ma się:
„Zielony mosteczek ugina się... ”
Trawy na nich nie ma - na piosenki zgubę.
Gminne, więc harenda nie wchodzi w rachubę...
Te pieśni nie umrą, choć od dziś wpisane
w gminie Raba Wyżna - jako ZAKAZANE...
Jedna nam została i TA NIE PRZEMINIE:
„Na prawo most... na lewo most, a dołem rzeka płynie...”

Izabela Zającówna
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Początek  „przygody z wojskiem”

Przygotowania do wielkiego finału!

8 – 9 stycznia 2014 roku, to dla 210 ochotników do odbycia służby 
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych początek wojsko-
wej drogi, która dla wielu z nich może okazać się pomysłem na całe 
życie. 

Przyjęcie kandydatów we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych odbywa się w dwóch turach, po 
105 ochotników w każdym dniu.

Ochotnicy ci to osoby, które nigdy wcześniej nie pełniły jakiegokol-
wiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki 
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Często też marzeniem ich jest 
zawodowa służba wojskowa.

Każdy z  kandydatów, w  dniu przyjęcia, musi przejść odpowied-
nio przygotowaną przez kadrę zawodową oraz pracowników wojska 
naszego Centrum „ścieżkę wcielenia”. Pierwszym miejscem w którym 
m.in. potwierdza się tożsamość przyszłego elewa jest „Punkt ewidencji 
stawiennictwa”, stąd zorganizowane grupy ochotników maszerują na 
pierwszy żołnierski posiłek przygotowany na bazie stołówki żołnierskiej 
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Kolejnym przystankiem na 
„ścieżce wcielenia” jest „Punkt przyjęcia służby przygotowawczej”, któ-
rego elementami są m.in. poczekalnia, stanowisko ewidencji personal-
nej, stanowisko sekcji ekonomicznej, punkt medyczny, stanowisko psy-
choprofilaktyka oraz oficera wychowawczego, a także fryzjer dla męż-
czyzn. Potem pozostaje już tylko „Punkt logistyczny”, w którym nastę-
puje umundurowanie ochotnika. Całość kończy się zakwaterowaniem 
w pododdziale, gdzie przyszli żołnierze poznają swoich bezpośrednich 
przełożonych oraz swój „dom” na najbliższe trzy miesiące.

Nowoprzyjęci przez ten okres szkolić się będą najpierw w Ośrodku 
Szkolenia Podstawowego, a potem w Ośrodku Szkolenia Specjalistów. 
Szkolenie to przebiegać będzie zgodnie z  programem szkolenia służ-
by przygotowawczej, który zawiera treści niezbędne do objęcia pierw-
szych stanowisk służbowych. Zakończy się ono egzaminem, którego 
pozytywny wynik może skutkować nadaniem przydziału kryzysowego 

w  jednostkach wojskowych, w  których mają pełnić służbę w  ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych na podstawie kontraktu.

W pierwszym tygodniu służby elewi zapoznają się z obiektami wro-
cławskiego Centrum Szkolenia, regulaminami obowiązującymi w Woj-
sku Polskim, a  także przeszkoleni zostaną w  zakresie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Uczestniczyć będą również w zajęciach z wychowania fizycznego.

Przed nowo wcielonymi już wkrótce dwie duże uroczystości: naj-
pierw uroczyste wręczenie broni, a 7. lutego br. złożenie przysięgi woj-
skowej, w trakcie której elewi zaprezentują swoim najbliższym nabyte 
umiejętności z zakresu musztry.

Naszym najmłodszym kolegom i  koleżankom życzymy szybkiej 
aklimatyzacji w nowym środowisku i samych sukcesów w szkoleniu.

Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: szer. Łukasz Dukat

Delegacja żołnierzy i pracowników wojska wrocławskiego Centrum, wzięła udział 
w wielkim finale akcji „Szlachetna Paczka”.

Ostatnie dni upłynęły na intensywnych przygotowaniach do finału akcji „Szla-
chetna Paczka”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się przygotować 
paczkę dla wielodzietnej rodziny, która w tym wyjątkowym okresie potrze-

buje pomocy.
Wszystko zaczęło się w 1 kompanii szkolenia podstawowego, gdzie służbę przy-

gotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych, pełni Wolontariusz Paczki, od 2011 
roku aktywnie działający w  rodzinnym mieście Alwernia, szeregowy elew Michał 
Siemek. Michał zaraził ideą pomagania innym, najpierw swoich kolegów i koleżanki 
z Ośrodka Szkolenia Podstawowego. Wkrótce o inicjatywie elewów dowiedziało się 
całe Centrum… i ruszyła fala chętnych do pomocy. 

Akcja pochłonęła wszystkich, zarówno żołnierzy Centrum, jak i  pracowników 
wojska naszej jednostki.

Wyjątkową inicjatywę wsparły wszystkie komórki organizacyjne wrocławskiego 
Centrum, a w tym również Związek Zawodowy Pracowników Centrum „Obornicka”. 

Po umieszczeniu informacji o przygotowaniach do „Szlachetnej Paczki” na na-
szym profilu internetowym, do akcji włączyli się również: Wojskowy Instytut Techniki 
Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz strona internetowa eTramping.com.  

Bardzo aktywnie działali również najbliżsi naszych żołnierzy i pracowników woj-
ska, którzy przekazywali paczki na rzecz prowadzonej przez nas zbiórki. 

Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Paulina Wojciechowska
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Saperskie szkolenie w zimowej aurze
Po raz pierwszy w  tym roku, szkolenie we wrocławskim Centrum, 
realizowane było w  zimowej aurze. Padający śnieg towarzyszył 
wszystkim żołnierzom szkolącym się na przykoszarowym Ośrodku 
Szkolenia Poligonowego, w tym również żołnierzom służby przygo-
towawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwo-
wych, po zakończonym w listopadzie szkoleniu podstawowym, 
rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w określonych specjalno-

ściach wojskowych: inżynieryjnych i chemicznych.
Do 20. grudnia br., kadra dowódcza Ośrodka Szkolenia Specjali-

stów, w którym do końca swojej służby pozostaną elewi, a także ka-
dra dydaktyczna Centrum, wyposażać będzie przyszłych specjalistów 
w niezbędny zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
umożliwiających efektywną realizację zadań na przewidzianym stano-
wisku służbowym – w sytuacjach kryzysowych, określonych w zada-
niach dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Jedną z grup szkoleniowych, na którą natknęliśmy się w  trakcie 
intensywnego dnia szkoleniowego, była grupa o specjalności wojsko-
wej saper. Elewi realizowali pierwsze praktyczne zajęcia z przedmiotu 
zapory inżynieryjne.

„Głównym celem dzisiejszych zajęć jest nauczenie żołnierzy pra-
widłowego wykonywania czynności związanych ustawianiem poje-
dynczych min…” – mówi kierownik zajęć, oficer Cyklu Inżynierii, 
por. Agnieszka Franczak – „Niezwykle ważnym elementem każdych 
pierwszych zajęć czy to z zapór, czy też z innego przedmiotu, jest wzo-
rowy pokaz wykonywany przez instruktora w punkcie nauczania… To 
od instruktorów, zależy jak później elew w jednostce wojskowej będzie 
wykonywał zadania na swoim stanowisku służbowym.” – podkreśla pni 
porucznik.

„Szkolenie odbywa się w trudnych warunkach atmosferycznych…” 
– mówi jeden ze szkolonych żołnierzy – „Jednakże praca sapera wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym, więc dopóki pracujemy nie jest źle!” – dodaje 
z uśmiechem szeregowy elew.
 

Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Paulina Wojciechowska
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Dziewczyna 
z transportera

Pani Jolanta ma 26 lat i jest jedyną kobietą w 12. Dywizji Zmechanizo-
wanej, która posiada uprawnienia na obsługę Pływających Transpor-
terów Samobieżnych o podwoziu gąsienicowym typu PTS-M, zwanych 
potocznie amfibią. Jakie cechy musi mieć kobieta, która chce obsługiwać 
taki transporter? Na pewno musi być zdeterminowana, uparta w dąże-
niu do założonego celu, musi być silna. Jednym słowem musi być kobietą 
z charakterem. Taka właśnie jest szeregowy Jolanta Jarchańska. Swoją 
służbę w 2. stargardzkim batalionie saperów pełni od 1 grudnia 2011 
roku. Na co dzień uśmiechnięta i zadowolona z życia, w pracy obowiąz-
kowa i zasadnicza. Bardzo ambitna i zdyscyplinowana. 
Sam dowódca batalionu uważa, że jest ona niesłychanie aktywna i or-
ganizacyjnie poukładana. Zaangażowana w przedsięwzięcia realizowa-
ne przez kompanię i batalion. Bardzo chętnie podnosząca swoje kwa-
lifikacje, ciągle doskonaląca umiejętności na zajmowanym stanowisku 
oraz stawiająca sobie realne cele do realizacji w służbie wojskowej. 

Jakimi zabawkami bawiła się Pani zazwyczaj w dzieciństwie?
Szczerze mówiąc wolałam jak większość dzieci robić to samo co do-
rośli, najchętniej oczywiście czas spędzałam z  dziadkiem, który był 
zawodowym kierowcą. Do ulubionych zajęć należało „naprawianie”  
pojazdów jakimi dziadek akurat jeździł. W dzieciństwie byłam „Zosią 
Samosią” – wszystko chciałam robić sama, przyglądałam się co robią 
dorośli i powtarzałam za nimi, a więc zdarzało mi się gotować obiady 
dla dziadka, które akurat były niezjadliwe, choć zawsze twierdził, że 
są pyszne. Lubiłam sprzątać podwórko, czy zajmować się zwierzęta-
mi z gospodarstwa domowego. Miałam swojego ulubionego misia, ale 
o nim zapominałam gdy na horyzoncie pojawiał się dziadek.

Jak więc rozpoczął się rozdział w  Pani życiu pt: „Zostaję żołnie-
rzem”. Skąd taki pomysł, co było inspiracją?
Moja mama żartuje, że złapałam bakcyla już jako małe dziecko. Często  
wspomina, że kiedyś służba zasadnicza trwała znacznie dłużej i chwi-
le przed moimi narodzinami powołano do takiej służby mojego tatę. 
Zawsze gdy udało mu się przyjechać na przepustkę z Krosna Odrzań-
skiego (służył również w wojskach inżynieryjnych jako saper), pierw-
sze co robił to szedł do łazienki, mył się i przebierał w cywilne ciuchy. 
Ja w tym momencie zakradałam się do korytarza, gdzie tata zostawiał 
rogatywkę i uradowana  wraz z drogocenną zdobyczą biegłam do naj-
większego lustra w domu i przymierzałam ją. Tak było kiedyś. Pierw-
sza myśl o służbie w armii tak na poważnie zrodziła się w mojej głowie 
już w czasach gimnazjum. Jednak w życie wprowadziłam ją dopiero 
po ukończeniu liceum, wtedy złożyłam dokumenty do Szkoły Podofi-
cerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Jednakże w trakcie rekrutacji 
przepisy się zmieniły i bramy uczelni zostały zamknięte dla cywili. Nie 
zniechęciło mnie to jednak. Postanowiłam nie rezygnować z marzeń, 
poszłam na studia i cierpliwie czekałam na rozwój wydarzeń. W 2011 
roku doszłam do wniosku, że nie ma innej możliwości jak odbyć 
szkolenie przygotowawcze w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 
i zgłosiłam się do WKU w Stargardzie Szczecińskim.

Czy ktoś w Pani rodzinie jest także żołnierzem, założycielem trady-
cji którą Pani kontynuuje?
Mężczyźni w mojej rodzinie odbywali służbę zasadniczą, nikt jednak 
poza jedną osobą nie zdecydował się na służbę zawodową. Od nie-
dawna na kompanii wsparcia 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej 
12. Brygady Zmechanizowanej służy mój mąż. Udało mi się go namó-
wić, by także został żołnierzem. 

Jest Pani osobą z charakterem. Wbrew przyjętym stereotypom to 
Pani namówiła męża do wstąpienia do wojska, albo może przetarła 
szlaki, dała przykład. Czy było to trudne?
(Śmiech). To zadanie nie należało do najłatwiejszych, mąż odbył służ-
bę zasadniczą a więc jego wyobrażenie o służbie zawodowej odbiegało 
od rzeczywistości. 

To ciekawe kiedy w domu jest  dwóch żołnierzy. Kto więc dowodzi 
w domu?
Tak jak w wojsku, każda sekcja ma swojego szefa. Mąż odpowiada za 
sprawy związane z samochodem, podróżami, a ja zajmuję się domem. 
Czyli jest tradycyjnie.

Jakie ma Pani wykształcenie i czy jest ono w jakiś sposób związane 
z Pani życiem zawodowym?
Jestem na drugim roku studiów na Wydziale Przedsiębiorczości na 
kierunku Ekonomia o  specjalności Logistyka. W  przyszłości planu-
ję uzyskać dyplom magistra na studiach cywilnych w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Jak traktuje Pani służbę w wojsku, bardziej jako życiową przygodę 
czy też ściśle wiąże Pani swoją przyszłość  z saperami.
Śmiało mogę powiedzieć, że robię to, co lubię – więc jest to życiowa 
przygoda, którą traktuję bardzo poważnie i zamierzam kontynuować 
na ile oczywiście będzie to możliwe w obecnej jednostce. 

W  tym roku obchodzimy 25-lecie służby kobiet w  wojsku, jak 
z tymi kobietami  jest w pani jednostce, czy jest ich dużo?
W  2. stargardzkim batalionie saperów służy niewiele kobiet, ale jak 
sama Pani wie, to nie ilość lecz jakość jest  najlepszym wskaźnikiem. 
Najwięcej na kompanii saperów, tam służą trzy kobiety. Ja ze swojej 
strony mogę wypowiedzieć się jedynie o  szeregowym Markiewicz, 
z  którą miała ogromną przyjemność rozpocząć służbę na kompanii 
dowodzenia. Agata jest osobą zdyscyplinowaną, koleżeńską, zawsze 
mogłam na nią liczyć. Nigdy się nie poddaje, codziennie udowadnia, 
że jest w odpowiednim miejscu.

Śmiało mogę powiedzieć, że robię to, co lubię.

Wywiad z pierwszą peteesistką w historii 12 DZ
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Może zechciałaby Pani się wypowiedzieć na temat tego czy wojsko, 
broń, ciężki sprzęt, poligony,  to zajęcie dobre dla realizacji zawodowej 
kobiety?
Przyznam, że temat nie należy do łatwych i przyjemnych. Jednak ja wy-
chodzę z założenia, że nie powinno się szufladkować zarówno mężczyzn 
jak i kobiet. Jeśli mężczyzna chce zostać kucharzem, fryzjerem czy położ-
nym i sprawdza się w tym, to dlaczego kobieta nie może zostać żołnie-
rzem, kierowcą czy kimkolwiek chce? Wszystko zależy jednak od naszych 
predyspozycji, determinacji, samozaparcia. Jeśli już decydujemy się na 
służbę powinnyśmy pamiętać, że musimy dawać z siebie 120% normy, i że 
tu nie ma miejsca na płacz „bo mnie coś boli, bo mam zły dzień, bo ja tego 
nie zrobię”. Nosimy przecież beret a nie koronę.

Dlaczego Pani zdaniem kobieta w wojsku musi dawać z siebie 120% 
a mężczyzna tylko 100%? Czy uważa Pani, że kobiety w wojsku mają 
trudniej niż mężczyźni z  racji tego, że cały czas muszą udowadniać 
wszystkim, że są właściwą osobą na właściwym miejscu?
Myślę, że tak jest ale tylko na początku służby kiedy trzeba pokazać, że 
jest się takim samym żołnierzem jak każdy inny, nie boi się stawianych 
przed sobą zadań. Jednak opinia mężczyzn na temat kobiet w armii nie 
wzięła się z kosmosu i ma swoje podstawy w codziennej służbie. Zapewne 
wiele osób przyzna mi rację, że jak świat światem stoi to zdarzają się pa-
nie z charakterem i niestety panowie bez. Warto też przypomnieć, że to 
mężczyźni „ci na górze” zadecydowali o tym, że kobiety także będą mogły 
służyć w wojsku i  to nie tylko w korpusach medycznych. Jeśli są jakieś 
bariery to tylko i wyłącznie w naszej głowie.

Jakie cechy charakteru Pani zdaniem powinna mieć kobieta, która 
chce związać swoją przyszłość z mundurem?
Myślę, że nie ma takiego idealnego wzorca, gdzie można by było odhaczyć  
poszczególne cechy i tylko one decydowały by o tym, czy dana osoba się 
nadaje czy też nie. Zarówno kobieta jak i mężczyzna powinni prezento-
wać bardzo dobrą sprawność fizyczną, umiejętność pracy w grupie jak 
i na samodzielnym stanowisku, być odpowiedzialnym i konsekwentnym 
w działaniu, posiadać odpowiednią wiedzę – ciągle się dokształcać. Do 
tego dodać odrobinę pokory, trochę uśmiechu, życzliwości i chyba będzie 
całkiem nieźle (śmiech). 

Proszę mi powiedzieć coś o Pani pracy w 2 stargardzkim batalionie 
saperów, na jakim stanowisku Pani pracuje, na jakiej kompanii, jaki 
jest zakres Pani obowiązków?
Służę na kompanii technicznej w plutonie przeprawowym na stanowisku 
kierowca - radiotelefonista. Obowiązki mam w większości dokładnie ta-
kie same jak każdy inny żołnierz, a więc osobiste doskonalenie się, ob-
sługa i użytkowanie powierzonego sprzętu technicznego i uzbrojenia tak, 
aby jak najlepiej wykonywać zadania stawiane przez przełożonych. Zada-
nia te przecież bezpośrednio wpływają na działanie całego pododdziału 
zgodnie z jego wojennym przeznaczeniem. Poza tym „besap” to świetna 
jednostka, ze wspaniałą atmosferą i bardzo dobrze mi się tam służy.

Jak więc zrodził się pomysł na zrobienie kursu?
Nie nazwała bym tego pomysłem (śmiech). Zdobycie uprawnień było 
pierwszym zadaniem jakie postawił przede mną nowy dowódca plutonu 
a zarazem bezpośredni przełożony mł. chor. sztab. Jarosław Smoczyński. 
Mie nie pozostało nic innego jak zadanie wykonać najlepiej jak tylko po-
trafię. Zresztą bardzo lubię wyzwania.

Jak zareagowali na to Pani najbliżsi, koledzy z pracy?
Moim zdaniem, nie zdziwiło to nikogo, ponieważ do tej pory zdobywa-
łam uprawnienia do kierowania różnymi pojazdami. Posiadam kategorie 
prawa jazdy B, C i E, a transporter był kolejny na liście.

Czy spotkała się Pani z jakimiś słowami krytyki, dezaprobaty?
Wiadomo, zdarzały się różne sytuacje. Wtedy trzeba zagryźć zęby i poka-
zać, że się potrafi. Słowami nic się nie zmieni. Czasami po prostu trzeba 
wziąć poprawkę na to co mówią inni i robić swoje, realizować cel według 
przyjętego planu, bo tylko wtedy można osiągnąć sukces. 

Wydaje mi się, że obsługa takiego transportera wymaga dobrej spraw-
ności fizycznej i siły. Jak Pani sobie z tym radzi?
Nie należę do przeźroczystych chuderlaczków (śmiech),  więc daję radę. 

Jakie wymagania są stawiane wobec żołnierzy na tym kursie?
Przede wszystkim jest bardzo dużo wiedzy do przyswojenia. Przepi-
sy bezpieczeństwa podczas jazdy, pływania, załadunku, rozładunku 
sprzętu technicznego trzeba mieć w  jednym paluszku. W  drugim 
musi zmieścić się wiedza odnoście wykorzystania go w realizacji za-
dań inżynieryjnych na polu walki, a w trzecim zakres jego budowy, 
obsługi i eksploatacji. 

Jak taki kurs wygląda?
Kurs odbywa się w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Che-
micznych we Wrocławiu i  trwa 5 tygodni. Podczas pierwszych 
dwóch tygodni odbywają się zajęcia teoretyczne, gdzie poznałam 
budowę i przeznaczenie PTS-M, zasady bezpieczeństwa i eksploata-
cji tego typu sprzętu, jak się taki sprzęt obsługuje, co wykonywać, 
aby był sprawny. Ten etap szkolenia kończy się egzaminem z zasad 
BHP i  tylko wtedy kursant może przejść do kolejnego etapu jakim 
jest nauka praktyczna, trwająca 2,5 tygodnia. Przez ten czas kursanci 
dzieleni są na kilkuosobowe grupy i  z  instruktorami uczą się pły-
wać, jeździć, obsługiwać. Kurs kończy się dwudniowym egzaminem. 
W pierwszym dniu sprawdza się naszą wiedzę teoretyczną. Na dru-
gi dzień odbywa się egzamin praktyczny, kursant musi przejechać 
przez slalom, pokonać zakręt, wąską przeszkodę, wjechać do wody, 
popłynąć w górę rzeki, spłynąć z prądem i wyjechać w wyznaczonym 
miejscu, pokonać kolejną wąską przeszkodę, kolejny zakręt i  wje-
chać tyłem do garażu – właśnie w  tym miejscu zaczyna się i  koń-
czy egzamin. Dodam tylko, że trasa wyznaczona jest słupkami które 
w niektórych miejscach ograniczają pole manewru sprzętem nawet 
do 25 cm z każdej burty.

Czy może pani opowiedzieć jakie uczucia towarzyszą przy prowa-
dzeniu takiego sprzętu.
Na początku było dziwnie – bo nie było kierownicy. Jednak obsługa 
transportera nie okazała się arcytrudna i po chwili nie stanowiła już 
problemu. Wiadomo jednak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc 
brakowało mi trochę większej prędkości.

Do czego służy Transporter pływający PTS-M 
PTS to dwuśrubowa jednostka pływająca na podwoziu gąsienico-
wym, przeznaczona do przepraw desantowych przez przeszkody 
wodne pojazdów kołowych o ciężarze do 10 ton lub desantu złożone-
go z 72 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem. Transporter PTS-M posia-
da silnik wysokoprężny i może być wykorzystywany na rzekach przy 
szybkości prądu do 2,5 m/s oraz na morzu przy stanie do 4 stopni 
w skali Beauforta. Nośność transportera na lądzie wynosi 5 ton, na 
wodzie do 10 ton. Po umocowaniu  osprzętu specjalnego doskonale 
sprawdza się przy akcjach powodziowych.

Czy kurs który Pani ukończyła jest szczytem marzeń na płaszczyź-
nie zawodowej?
Oczywiście że nie. 

Co zatem będzie Pani kolejnym celem zawodowym?
Priorytetem dla mnie jest służba stała.

A w życiu prywatnym?
Z  pewnością ukończenie studiów i  uzyskanie dyplomu będzie dla 
mnie kolejnym celem. Wiadomo jak każda kobieta, chciałabym 
w przyszłości wraz z mężem powiększyć rodzinę. 

Czy myśli Pani że pojawienie się w życiu dziecka zmieni pani żoł-
nierską naturę?
Może trochę złagodnieje (śmiech).

Życzę powodzenia w  realizacji zarówno planów zawodowych jak 
i osobistych. Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła: 
Judyta Młynarczyk
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 Festiwal Piosenki Harcerskiej

W dniu 30 listopada br. w 2. Mazowieckim Pułku Saperów odbył 
się „V Festiwal Piosenki Harcerskiej” zorganizowany wspólnie 
przez Komendę Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim 

oraz dowódcę 2. Pułku Saperów płk dypl. Adama Przygodę.
Z  inicjatywą reaktywacji tego harcerskiego wydarzenia wyszedł Ko-

mendant 1 Modlińskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych pwd. 
Mariusz Ziółkowski, który pełnił również rolę Komendanta Festiwalu.

W tym roku festiwal odbył się w budynku Klubu Wojskowego 2. Pułku 
Saperów, a w trzech kategoriach wystąpiło blisko 60 wykonawców z Ko-
mend Hufca ZHP w Błoniu oraz w Nowym Dworze Mazowieckim. Prócz 
uczestników, tego dnia do klubu przybyła ponad setka publiczności, która 
gromkimi brawami oklaskiwała każdy występ młodych artystów.

Uczestników oraz zaproszonych gości przywitał pełniący obowiąz-
ki dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów mjr Marek Górski, który 
w swym przemówieniu podkreślił, że „zuchy i harcerze to Nasi potencjalni 
przyszli żołnierze” oraz wyraził swe zadowolenie z dużego zainteresowa-
nia wśród młodszego pokolenia obronnością kraju i krzepieniem wartości 
patriotycznych.

Jury, w którym zasiadł m.in. Instruktor Muzyki Klubu Wojskowego 2. 
Pułku Saperów Daniel Taraszkiewicz po długich obradach podała wyniki 
konkursu, które wyglądają następująco: Kategoria „Zuchy”: I. Maja Bziuk 
z 20 Modlińskiej Gromady Zuchowej „Mrówki Bigbitówki”; II. 60. Żeńska 
Drużyna Wielopoziomowa; III. „Dziabągi” czyli 7. Nowodworska Wielo-
poziomowa Grunwaldzka Drużyna Harcerska i Zuchowa „Dziabąg”.

Kategoria „Solista Harcerski”: I. Natalia Stankiewicz z 60. Żeńskiej 
Drużyny Wielopoziomowej; II. Stanisław Sotiriou z 21 Modlińskiej Dru-
żyny Harcerskiej; III. Przemysław Ziółkowski z 22 Modlińskiej Drużyny 
Harcerskiej „Cichociemni”.

Kategoria „Zespół harcerski”: I. 22 Modlińska Drużyna Harcerska 
„Cichociemni”; II. Gabriela Rolewska i Patrycja Przybylska z 13. Grun-
waldzkiej Turystycznej Drużyny Harcerskiej „Czarne Ścieżki”; III. Dzia-
bągi czyli 7. Nowodworska Wielopoziomowa Grunwaldzka Drużyna 
Harcerska i Zuchowa „Dziabąg”, Wyróżnienie: Julia Jancik z I Drużyny 
Harcerskiej z Bożej Woli.

Michał Dudek

Uroczyste wręczenie broni

13 stycznia 2014 roku na długo zapadnie w pamięć wcielonym kilka dni 
temu żołnierzom służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwo-
wych. W tym wyjątkowym dniu, w trakcie uroczystej zbiórki pododdzia-
łów Centrum Szkolenia, dokonano symbolicznego aktu wręczenia broni.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem złożonym Komendantowi 
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych płk An-
drzejowi Dutce, który w pierwszych słowach powitał przybyłych 

zaledwie kilka dni temu żołnierzy.
„Rozpoczynając dzisiaj kolejny tydzień szkoleniowy, chcę szczególnie cie-

pło przywitać naszych najmłodszych kolegów i koleżanki, żołnierzy służby 
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych…” – rozpoczął w swoim 
przemówieniu Komendant – „Za chwilę otrzymacie broń… Broń, która sta-
nowi podporę wszystkich działań bojowych. Stanowi nie tylko symbol przy-
należności do struktur Wojska Polskiego, ale również oznakę Waszej przydat-
ności dla żołnierskiej społeczności, oznakę tego, że jesteście godni otrzymać ją 
w warunkach pokoju. Waszym zadaniem jest dbałość o nią, aby nigdy Was 
nie zawiodła w potrzebie.”

Już parę minut później przed frontem szyku stanęło czterech żołnierzy, 
reprezentantów pododdziałów Ośrodka Szkolenia Podstawowego, którzy 
z rąk płk Andrzeja Dutki odebrali broń: szer. elew Hubert Kanigowski, 
szer. elew Sabina Piechota, szer. elew Patryk Bednarski oraz szer. elew 
Ewa Hinc-Rogowska.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Centrum, której 
przyglądali się nowo przybyli żołnierze.

Z placu apelowego elewi przemaszerowali do auli budynku dydaktycz-
nego, gdzie spotkali się z Komendantem oraz kierowniczą kadrą Centrum.

Żołnierze poznali sylwetki oficerów bezpośrednio podległych Komen-
dantowi, a także mieli możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związa-
nych z pełnieniem służby we wrocławskiej jednostce. 

Elewi zostali zapoznani z zarysem przebiegu służby oraz wszelkimi in-
formacjami dotyczącymi wniosków o zawarcie kontraktu na wykonywa-
nie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Informacji na 

temat zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych 
udzielił Szef Wydziału Personalnego, ppłk Jerzy Pawłuszko.

Szef Wydziału Dydaktycznego, ppłk Tomasz Włodarczyk zapoznał 
żołnierzy z poszczególnymi etapami szkolenia w ramach czteromiesięcz-
nej służby przygotowawczej. 

Podstawową wiedzę dotyczącą umundurowania oraz wyposażenia 
żołnierza przekazał Szef Wydziału Zabezpieczenia Logistycznego, ppłk 
Józef Giejsztor.

Przed najmłodszymi żołnierzami naszej jednostki trudny okres kil-
kumiesięcznego szkolenia, które zakończy się egzaminem sprawdzającym 
nabytą wiedzę i umiejętności.

Jednakże jeden z najważniejszych sprawdzianów już wkrótce. 
7. lutego br., żołnierze Ośrodka Szkolenia Podstawowego dowodzone-

go przez mjr Filipa Kłobukowskiego, złożą przysięgę wojskową, w trakcie 
której zaprezentują się po raz pierwszy swoim przełożonym i najbliższym.

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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 Centralne szkolenie dowódców patroli rozminowania SZ RP

We wrocławskim Centrum Szkolenia zrealizowano pięciodniowe, 
centralne szkolenie dowódców patroli rozminowania Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób odpowiedzialnych za oczyszcza-
nie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Szkolenie, które zrealizowane zostało w oparciu o obiekty szkole-
niowe wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych, zorganizowane zostało przez Szefostwo Inżynie-

rii Wojskowej.
„Ocena funkcjonowania systemu oczyszczania terenu kraju z przed-

miotów wybuchowych i niebezpiecznych w okresie od stycznia do listo-
pada br., przedstawienie kierunków rozwoju technik rozminowania oraz 
perspektyw wyposażenia pododdziałów rozminowania w  nowoczesny 
sprzęt specjalistyczny i  teleinformatyczny oraz zapoznanie szkolonych 
z zasadami eksploatacji sprzętu do przewozu niewybuchów i niewypa-
łów – to główne cele realizowanego szkolenia.” – mówił podczas roz-
poczęcia szkolenia płk dr Artur Talik, główny specjalista Szefostwa 
Inżynierii Wojskowej.

W  trakcie intensywnego szkolenia poruszono wiele aspektów 
związanych z tematyką oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wy-
buchowych i niebezpiecznych (PWiN). Rozmawiano m.in. o funkcjo-
nowaniu patroli w aspekcie obowiązujących przepisów ruchu drogo-
wego, a w tym o współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową i Policją. 

Jednym z  najważniejszych elementów szkolenia była wymiana 
doświadczeń i wniosków z użycia na terenie kraju patroli rozminowa-
nia zarówno Wojsk Lądowych, jak i Marynarki Wojennej, omówiono 
bowiem efekty działania tych patroli, szczególne zgłoszenia, a  także 
napotkane w działaniu problemy. 

Dodatkowo, uczestnicy szkolenia wzięli udział praktycznym po-
kazie technik podejmowania, przewożenia oraz niszczenia przedmio-
tów niebezpiecznych i wybuchowych. Pokaz przygotowali i wykonali 
żołnierze Zespołu Rozminowania oraz patrolu rozminowania wro-
cławskiego Centrum Szkolenia.

Za codzienną, niewątpliwie wymagającą saperską służbę, w imie-
niu Szefa Inżynierii Wojskowej gen. bryg. dr Bogusława Bębenka, 
podziękował żołnierzom związanym z  realizacją zadań w  zakresie 
oczyszczania terenu kraju, Główny Specjalista Szefostwa Inżynierii 
Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Artur Talik. 
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w byłym Muzeum Wojsk 
Inżynieryjnych.

Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: Paulina Wojciechowska

17 grudnia 2013 roku stargardzcy saperzy postanowili na chwilę 
zamienić się w Mikołajów. Ale nie był to tradycyjnie starszy pan 
z siwą brodą, dużym brzuchem i saniami. Byli to niezwykli Mi-

kołajowie, bo w moro. Z wielkimi worami prezentów, które wcześniej 
starannie pakowali i wiązali na nich kokardki pojechali nie saniami 
a Honkerem do wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych z Pyrzyc. 

Grupa ośmiu Mikołajów z wielkim zaangażowaniem, dobrym ser-
cem i uśmiechem rozdawała dzieciom prezenty. Każde z nich nieśmia-
ło odpakowało prezent ale później była już tylko radość i zadowolenie. 

Także dzieci chcąc się odwdzięczyć „Mikołajom w moro” poda-
rowali żołnierzom upominki świąteczne, które same wykonali. Nie 
obyło się też bez zainteresowania żołnierską naturą - zwłaszcza przez 
dziewczęta. Największym powodzeniem cieszyło się przymierzanie 
wojskowego, zielonego beretu. Na koniec wszyscy razem zrobili sobie 
grupowe zdjęcie.

Do akcji „Mikołaj w moro” przyłączyli się oczywiście żołnierze, 
pracownicy wojska jak i zaprzyjaźnieni sponsorzy. Dzięki ich wspar-
ciu udało się zrealizować dziecięce marzenia i  podarować prezenty, 
o których wychowankowie wspominały Mikołajowi w liście. 

W  Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w  Pyrzy-
cach mieszka obecnie 27 dzieci, w wieku od 8 do 18 lat. A  jego dy-
rekcja oraz wychowawcy robią wszystko, by czuli się tam jak najlepiej. 

Judyta Młynarczyk

Przepis na Mikołaja. Saperzy już go znają.
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W SZEFOSTWIE INŻYNIERII WOJSKOWEJ  SG WP

Tradycyjnie, w dniu 11.12.2013 r. na spotkanie opłatkowe, zor-
ganizowane przez szefa Inżynierii Wojskowej SG WP, gen. 
bryg. dr Bogusława Bębenka, przybyli oficerowie szefostwa 

Inżynierii Wojskowej oraz zaproszeni goście, m.in. byli szefowie 
wojsk inżynieryjnych.
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 oraz złożył zebranym serdeczne życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

W STOWARZYSZENIU SAPERÓW POLSKICH

W dniu 18.12. 2013 r. w gościnnych progach hotelu HILTON 
przy WAT odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich. Spo-

tkanie upłynęło w uroczystej i koleżeńskiej atmosferze, a jego uczest-
nicy przekazywali sobie serdeczne świąteczne życzenia i wymieniali 
wspomnienia z saperskiej służby. [szersza relacja w numerze]

Wies - Lech

SAPERSKIE OPŁATKI 2013 

W KOŁACH STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

W AON

W dniu 11.12.2013 r. zgodnie z programem działania odbyło 
się zebranie sprawozdawczo -  wyborcze koła nr 13 przy 
AON. Ustępujący prezes koła kol. Paweł Cieślar podzię-

kował członkom koła za owocną współpracę i złożył serdeczne życze-
nia dalszych sukcesów nowo wybranemu zarządowi koła w osobach: 
prezes – kol. Bogusław Saganowski; zastępca – kol. Stanisław Wój-
cik; sekretarz – kol. Robert Kaniewski; skarbnik – kol. Bogusław 
Liśkiewicz; członek – kol. Paweł Cieślar; przew. Komisji Rewizyjnej 
– kol. Leszek Sadura. 
Zebranie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem.

Wies - Lech

W WAT

Członkowie Koła SSP nr 7 przy Wojskowej Akademii Technicz-
nej spotkali się w dniu 12 grudnia 2013 r. na uroczystym ze-
braniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ze-

braniu przewodniczył Prezes Koła nr 7 ppłk dr inż. Adam Bartnicki, 
który serdecznie przywitał zaproszonych gości Dziekana Wydziału 
Mechanicznego WAT płk rez. dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, 
prof. WAT i Kierownika Katedry Budowy Maszyn płk rez. dr hab. 
inż. Lucjana Śnieżka, prof. WAT oraz wszystkich członków Koła.
Szczególnie serdecznie powitał studentów wojskowych i  doktoranta 
Katedry Budowy Maszyn wstępujących do Stowarzyszenia Saperów 
Polskich sierż. pchor. Mariusz Małek, sierż. pchor. Przemysław Por-
tas i mgr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz. Nowym członkom Koła 
zostały wręczone legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne.
Liczba członków Koła zbliża się do pięćdziesięciu, łącząc trzy pokole-
nia saperów a mianowicie kadrę i pracowników WAT, słuchaczy oraz 
emerytów i  kombatantów. Stanowi to doskonałe umocnienie więzi 
wśród społeczności saperskiej.
Po przełamaniu się opłatkiem i wzajemnym złożeniu życzeń uczestni-
cy spotkania zasiedli do wspólnego stołu, przy którym w miłej i przy-
jacielskiej atmosferze spożyli symboliczną kolację wigilijną.

Tekst: kpt. Janusz Jabłoński
Zdjęcia: Jan Kaźmierczyk
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W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 19 grudnia 2013 roku 
w Sali widowiskowej 2. stargardzkiego batalionu sape-
rów odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe. Ppłk 

Sławomir Szwemin w krótkich słowach podziękował kadrze 
i pracownikom za całoroczny trud włożony w wykonywanie 
obowiązków służbowych. Życzył wszystkim zdrowych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnej 
atmosferze. Kapelan ksiądz kpt. Robert Dębiński odczytał 
fragment Pisma Świętego i  złożył zebranym świąteczne ży-
czenia. 
Spotkaniu towarzyszyły rozśpiewane dziewczyny z  Zespołu 
Wokalnego Klubu Garnizonowego ze Stargardu Szczeciń-
skiego. Na koniec wszyscy przybyli przełamali się opłatkiem 
i  przy dźwiękach kolęd złożyli sobie nawzajem świąteczne 
życzenia.
Coroczne spotkania wigilijne wprowadzają nas w świąteczny 
klimat, pozwalają na chwilę refleksji oraz spokoju. 

Judyta Młynarczyk

SAPERSKIE OPŁATKI 2013 

ŁÓDŹ

W dniu 10.12.2013 r. zgodnie z programem działa-
nia odbyło się zebranie programowe koła nr 28 
SSP w Łodzi połączone z tradycyjnym opłatkiem. 

W spotkaniu wzięli zaproszeni goście w osobach: wiceprezes 
ZG SSP  kol. Tomasz Bogucki; członek ZG SSP kol. Wiesław 
L. Ząbek; komendant WKU ppłk Wiesław Jaskulski; kapelan 
Garnizonu Łódź ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński [szersza rela-
cja w numerze].

SPOTKANIE SAPERÓW W KADRACH MON

Niecodzienne spotkanie i zgoła nieoczekiwane. Zgodnie z tradycją no-
worocznych spotkań, delegacja saperska, w  składzie; wiceprezes Za-
rządu Głównego SSP kol. płk Tomasz Bogucki i  redaktor naczelny 

kwartalnika SAPER kol. płk Wiesław Ząbek udała się na zaproszenie kolegów 
w  dniu 17.01.2014  r. do Departamentu Kadr MON. Obowiązki gospodarza 
spotkania pełnił zastępca dyrektora Departamentu Kadr MON kol. saper płk 
Michał Korczak. W  spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamen-
tu Kadr MON gen. dyw. Andrzej Wasilewski oraz rektor Akademii Obrony 
Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek. Delegacja saperów szczególnie 
mile przyjęła słowa gen. Wasilewskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślił, 
iż saperzy zawsze wyróżniali się w służbie i działalności na rzecz społeczeństwa 
polskiego, byli ofiarni i rzetelni  w wykonywaniu zadań. Natomiast gen. Pacek 
zadeklarował  pomoc w organizowaniu konferencji popularno-naukowej po-
święconej walce saperów polskich na środkowej Wiśle i froncie włoskim w 1944 
r. Miłą atmosferę spotkania przedłużyło przybycie delegacji Związku Oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Poznania z prezesem płk Sta-
nisławem Tomaszkiewiczem i członkiem Zarządu Głównego prof. Arturem 
Kijasem. Wspólne zdjęcie uczestników  zakończyło to  pożyteczne i z wszech 
miar udane spotkanie noworoczne.

Wiesław Ząbek
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W grupie byłej 1. kompanii podchorążych OSWInż.

Spotkanie „opłatkowe” grupy absolwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego rocznik 1964, których 
losy służby rzuciły do stolicy,  odbyło się w dniu 17.12.2013 r., tym 
razem w  garnizonie rembertowskim w  Warszawie. Korzystając ze 
szczególnej gościnności właściciela restauracji „Myśliwska” pana 
Leszka, w okolicznościowo udekorowanej i wydzielonej Sali mogli-
śmy degustować wigilijne potrawy przygotowane z  gastronomicz-
nym kunsztem przez jego syna pana Marka.

Grono kolegów, jak zazwyczaj dopisało i przy opłatkowym stole 
zameldowali się m.in.:   Stanisław Berliński,  Tomasz Boguc-
ki, Stanisław Grajper, Marian Kasperski, Józef Marczak, 

Piotr Malinowski, Wiesław L. Ząbek, Jan Zając. Z gości zaproszo-
nych, przybył kol. Ryszard Pindur.
 

Opłatkowe spotkanie członków Zarządu Głównego SSP

Saperzy cenią WAT i nie tylko z racji faktu,  iż gros kierowniczej ka-
dry wojsk inżynieryjnych stanowią absolwenci tej uczelni. Nas po-
ciągnęła tradycja watowskich spotkań, elegancja otoczenia i kunszt 
logistyczny naszego kolegi Tomasza Boguckiego.

Tradycyjne spotkanie „opłatkowe” członków Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się 12.12. 2013 r. 
w  Hotelu HILTON przy WAT. Honory gospodarza potkania 

pełnił prezes stowarzyszenia płk [r] Tadeusz Dzikowski, który po-
witał członków zarządu i honorowych gości, w osobach: gen. bryg. 
[r] Ryszarda Żuchowskiego i ppłk [r] Tadeusza Mierzejewskiego. 
Po złożeniu świątecznych i noworocznych życzeń, wzajemnym prze-
łamaniu się opłatkiem uczestnicy spotkania zasiedli za świątecznym 
stołem. Zgodnie z  ustaloną tradycją kolejno wznoszono toasty. Za-
bierając głos, szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. dr Bogusław Bę-
benek ponowił deklarację wygłoszoną na VI Kongresie SSP o dalszej 
współpracy, osobistym jego udziale i pomocy w realizowanych przed-
sięwzięciach. Złożył również uczestnikom spotkania świąteczne i no-
woroczne życzenia. 

Głęboko refleksyjne było wystąpienie b. prezesa SSP gen. bryg. 
Ryszarda Żuchowskiego. „ Zawsze odczuwam dumę, że należę do 
rodziny saperskiej, zawsze to podkreślam w  czasie środowiskowych, 
żołnierskich spotkań… Zawsze też bronię dobrego imienia Saperów 
Polskich, szczególnie, gdy występuje na zewnątrz naszego środowiska…
Kol. Ryszard w  dalszej części wystąpienia poruszył trudne relacje 
z instytucjami MON z którymi się zderza, pełniąc obowiązki prezesa 
FSWiRSZRP. 

Wyjątkowo kunsztowne, głęboko przemyślane i  przygotowane 
było wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SSP 
płk w  st. spocz. Jerzego Rutkowskiego, [mimo „dużej cyfry” lat], 
niezrównanego erudyty, a zarazem  biesiadnika, ciągle pełnego mło-
dzieńczej werwy i inwencji na kolejne spotkania.

Czas płynął szybko, zbyt szybko, w przyjaznej, koleżeńskiej at-
mosferze stworzonej przez przewodniczącego spotkania płk Tade-
usza Dzikowskiego . Potwierdza zasadność saperskich spotkań, inte-
grujących środowisko żołnierskie, wyzwalających trwałe więzi i in-
spirujące do dalszych działań. Bo tylko przy tradycyjnym, polskim 
stole zespala i  cementuje się rodzina. Ale do tego trzeba dojrzeć… 
niezależnie od wieku. Dotyczy to, szczególnie tych , którzy mając za-
proszenie na spotkanie , rezygnują z niego z byle błahego powodu.

Wiesław L. Ząbek

SAPERSKIE SPOTKANIA
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/Zamiast felietonu/

ŚWIĄTECZNY JARMARK…
Zgodnie z zawartym przesłaniem [SAPER nr 1[45]2013] konty-

nuujemy rozważania w formie felietonu, wzorem śp. płk Kazimierza 
Nicińskiego, którego eseje były ozdobą naszej publicystyki. Dziś   - 
ŚWIĄTECZNY JARMARK…

 Lubię Kraków. Jego majestatyczne uliczki, stare budynki, tchną 
ciszą, spokojem, dojrzałością, sytością minionych wieków.  Tak mi bli-
skie z okresu służby w kompanii saperów 6. Pomorskiej Brygady Po-
wietrzno-Desantowej na Woli Justowskiej. Wtedy stanowił odskocz-
nię po latach spędzonych w naszej Alma Mater, gdzie zatęchłe ulice 
Wrocławia, pełne zapach spalenizny, ruin, okaleczonych budynków, 
uzmysławiały okrucieństwo zakończonej wojny. 

Dziś lubię to miasto, pulsujące życiem, piękniejące z  każdym 
dniem, zacierające rany, śmiało rzucające wyzwania innym metropo-
liom.

Wrocław zaskakuje  pogodą. W słońcu iskrzy świeżością odno-
wionych tynków - kamieniczek Starego Rynku, Placu Solnego. Pięk-
nością strzelistych budowli, stadionu, Centralnego Dworca Kolejowe-
go. W deszczu, w bazaltowej kostce zachowanej w starych dzielnicach, 
przeglądają się zaśniedziałe budynki, zachowujące dawny zapach 
spalenizny.  Wyrwane z architektonicznego porządku dziurawe pla-
ce starych dzielnic Nadodrza, Karłowic czy Osobowic - przywołują 
wspomnienia i melancholijne refleksje. Tamtych radosnych spotkań 
nie przewidywanych wydarzeń w miejscowych knajpkach, suterynach  
czy zatęchłych podwórkach. 

Wrocław dziś zaskakuje świątecznym JARMARKIEM, pełnym 
radosnego gwaru, podnieconym tłumem młodzieży i  starszego po-
kolenia, uginającymi się straganami od produktów zgromadzonych 
z całej Polski i nie tylko. Są znakomite wyroby z tzw. Kresów, Ukrainy,  
Litwy, białoruskiego Polesia i naszego Podlasia z wędlinami i napitka-
mi oraz ludowym rękodzielnictwem, jak to na jarmarkach bywało. To 
nic, że siąpi, że mży. Ogródki gastronomiczne i  lunapark zapraszają 
młodych i starszych do wspaniałej zabawy.

Wrocław pięknieje z  każdym rokiem. Wcześniej zwiedzaliśmy 
Rynek i plac przed naszą garnizonową bazyliką pw. Św. Elżbiety, za-
chwycając się nową atrakcją Wrocławia – KRASNALAMI. Jest ich po-
noć ponad 100. W planie miasta krasnoludków - 79. Warto też odwie-
dzić relikty przeszłości: stare knajpki o przedwojennym  wystroju,  jak 
i te współcześnie zmodernizowane i oszklone podwórza, stare bramy 
i zastygłe w czasie zaułki, dziś o dziwo tchnące życiem.

Prawdziwy, świąteczny Jarmark. STAREGO i NOWEGO WRO-
CŁAWIA.

Toteż ten dzień, 23 listopada 2013 r. wybraliśmy na scenerię ko-
lejnego spotkania z  kolegami z  1kpchr, rocznik 64, w  ramach sesji 
wyjazdowej dotyczącej przygotowań do jubileuszu 50 rocznicy naszej 
promocji na pierwszy stopień oficerski. Była też znakomita okazja do 
uhonorowania naszego dowódcy  płk w st. spocz. Stanisława Kuli-
niaka obchodzącego swoje urodziny. Dokonano również wyboru 
prezesa Komitetu Organizacyjnego 50–lecia Promocji, powierzając tą 
funkcję kol. Zdzisławowi Kowalskiemu. 

I na koniec – rodzi się przesłanie. Życie jest jak JARMARK. Trze-
ba z niego brać, korzystać na miarę możliwości i potrzeb. Tylko, żeby 
nie stał się  Jarmarkiem próżności. Truizmem stało się zdanie „ży-
cie jest piękne”. W  każdy naszym działaniu należy odnajdywać nie 
tylko sens ale piękno chwili, piękno życia, piękno bycia… Nawet na 
Świątecznym Jarmarku tym piękniejszym, radośniejszym i wspa-
nialszym, kiedy można go spędzić w  gronie przyjaciół, w  gronie 
kolegów- saperów.

Wiesław L. Ząbek

Otwierając spotkanie Wiesław L. Ząbek powitał kolegów oraz  złożył 
wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. W podniosłej acz ko-
leżeńskiej atmosferze podzielono się tradycyjnym opłatkiem i przekazy-
wano sobie wzajemnie najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i zbliżającego się Nowego 2014 roku.. Wątki życzeń i przykłady saper-
skich więzi powracały we wspomnieniach przy biesiadnym stole -  którym 
zgodnie z tradycją gruzińską jako Tamada przewodniczył [jednomyślnie 
wybrany] kol. Stanisław Grajper - ukazując duchową i  intelektualną 
wspólnotę kolegów oraz dumę z wyboru saperskiej służby. Wspominano 
dawnych wychowawców i przełożonych. Innowacją spotkania była krótka 
telekonferencja i życzenia złożone naszemu dowódcy płk Stanisławowi 
Kuliniakowi.

Tradycyjnie, zasłuchany, prawie wyalienowany, chłonąc rozmowy 
przywołałem pamięcią niedawną rozmowę z wnukiem Michałem, ślęczą-
cym tak jak jego młodszy brat Karolek przed komputerem czy laptopem. 
Na zapytanie dlaczego nie idzie spotkać się na podwórku z kolegami od-
powiedział zdziwiony. Dziadku po co, przecież ja rozmawiam na fecbooku 
z 10 kolegami, a na powietrzu jest brzydka pogoda. Współczesne pokolenie 
cyfryzacji, informatyzacji, komputeryzacji, jakże od nas inne, często nie 
zrozumiane przez starsze pokolenie,  odarte z młodzieńczych eskapad na 
łonie przyrody, nie zaczytane w młodzieżowej literaturze, nie zafascyno-
wane kolejną wycieczką,  a skazane na siebie przez internetowe łącza.

W tym kontekście , szczególnego wyrazu nabrały wypowiedziane sło-
wa i życzenia naszego najmłodszego wiekiem kol. Józefa Marczaka. „Ko-
ledzy, to jest ważne, to jest istotą rzeczy, że możemy się spotkać, że mamy 
o czym ze sobą rozmawiać i możemy powspominać wspólnie spędzone 
chwile . Kochani i to jest piękne…”  

Wiesław –Leszek Ząbek

SAPERSKIE SPOTKANIA

ŻYCZENIA WIGILIJNE

Cóż nie bilion, tylko milion
Serdecznych życzeń Wam składam,
Wieczorem, zwanym wigilijnym,
Gdy powoli zmrok zapada.
 Na niebie nie szukam gwiazdy,
 Bo chmura je przesłoniła
 Wierzę, że duch nam przyjazny
 Zdziała, by za chmurą lśniła.
Więc Wigilię i życzenia
Zgodnie z tradycją ludową
I skrą własnego sumienia,
Przyjmijmy jak honoru słowo.
 I bądźmy zdrowi, szczęśliwi,
 Weseli, w dobrym humorze
 W stanie, który może zdziwić
 Przyrodę, ziemię i morze.
A nam także dać nadzieję,
Że stan ten trwać będzie dłużej, 
Nawet gdy chłodny wiatr zawieje,
A niebo jak dzisiaj w chmurze.
 Więc niech spełnią się życzenia
 Także w roku nadchodzącym,
 A nasz umysł do wspomnienia
 Niech dopisze rok mijający.

Warszawa 24.12.2013 r 
płk w st. spocz. mgr inż. Florian Kruk

Wiersz wygłoszony na spotkaniu opłatkowym  żołnierzy 
rezerwy, saperów z  Koła Nr 31 ZŻWP w  Warszawie, 
zorganizowanym przez płk Leszka Sadurę - prezesa koła
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ŁÓDŹ, dawna ziemia obiecana, ziemia nierzadko zapomniana. 
Pełna kontrastów, egzotycznej zabudowy minionej świetności Kró-
lestwa Kongresowego czy pączkującej nowoczesnością przyszłości. 

Łódź, mozolnie budzi się do życia, a  w  niej prężnie działające 
koło nr 28 SSP, wspierane przez przyjazne  środowisko skupione wo-
kół komendanta WKU ppłk Wiesława Jaskulskiego i proboszcza ko-
ścioła garnizonowego p.w. św. Jerzego ks. kapelana ppłk dr Mariusza 
Śliwińskiego. 

Łódź, którą odwiedziliśmy 10 grudnia 2013 r. wraz z wicepreze-
sem ZG SSP płk Tomaszem Boguckim, przyjmując zaproszenie na 
spotkanie opłatkowe, wystosowane przez prezesa koła płk Krzysztofa 
Bąkowskiego, oczarowała nas.

Zebranie otworzył i prowadził prezes koła płk Krzysztof Bąkow-
ski, który powitał członków koła i zaproszonych gości: człon-
ków Zarządu Głównego SSP kol. Tomasza Boguckiego i kol. 

Wiesława L. Ząbka;  komendanta WKU ppłk Wiesława Jaskulskiego 
i proboszcza parafii wojskowej ks. ppłk dr Mariusza Śliwińskiego. 

Następnie przedstawił informację o  przebiegu posiedzenia Za-
rządu Głównego SSP w dniach 19-20 października 2013 r w Dęblinie 
z udziałem prezesów kół i podjętych na tym spotkaniu  uchwałach. 
Kolejnym punktem zebrania było omówienie głównego przedsię-
wzięcia koła w 2014 r. – odsłonięcie tablicy „W hołdzie saperom ziemi 
łódzkiej” w m. kwietniu b.r.  na kościele garnizonowym p.w. św. Je-
rzego. Dokonano również wyboru Komitetu Organizacyjnego, które-
go przewodniczącym został ppłk Paweł Metelski, sekretarz zarządu 
koła. Po części roboczej zebrania, po krótkiej przerwie przystąpiono 
do spotkania opłatkowego. Kapelan, ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński 
odczytał stosowną ewangelię, poświęcił opłatki i złożył uczestnikom 
spotkania świąteczne życzenia. Po przełamaniu się opłatkiem i złoże-
niu wzajemnych życzeń, przewodniczący zebrania odczytał fragmenty 
wierszy, sapera Bolesława Lewandowskiego z tomiku „Wierze i wier-
szyki epigona” z prośbą o umieszczanie ich na łamach pisma SAPER, 
a przewodniczący Kapituły Orderu 70–latka  wręczył tą odznakę kol. 
Bolesławowi Lewandowskiemu. Uhonorowano również innego Jubi-
lata płk Janusza Alberta z okazji 80.  rocznicy urodzin. Komendant 
WKU przekazał także uczestnikom spotkania  materiały promocyjne 
i okolicznościowe kalendarze. Spotkanie zakończył skromny poczę-
stunek, któremu towarzyszyły kolędy odtworzone z magnetofonu.

płk dr Wiesław L. Ząbek

Modlitwa

Boże daj moc mym wierszom, choć marne,
Taką jak ma Twoje słowo.
Bym wierszem jak chlorem wybielił co czarne
I stworzył świat na nowo.

By ci, co swym potem roszą świętą ziemię
I tworzą nowe w wielkim trudzie,
Mogli żyć godnie, tak jak wolne plemię,
A nie jak tępi podludzie.

Boże daj moc, bym rymem jak płomień mógł
Wypalić wszelką nieuczciwość.
Spłaty nadchodzi czas, wyrównać trzeba dług,
Wraz z odsetkami za cierpliwość.

Daj mi Boże lupy moc, choć lepiej teleskopu,
Bym mógł przybliżyć lepszy świat
Tym, co budują w biedzie gmach, aż do samego stropu.
Niech wreszcie będzie bratem brat.

Boże daj wichru moc każdemu mojemu słowu.
Bym tych co dzielą, karcić mógł.
A gdy rozkrzewią znowu zło, bym mógł ich karcić znowu.
Daj moc lub wskaż mi inną z dróg…

ppłk saper mgr Bolesław Lewandowski
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Za nami kolejne już święta Bożego Na-
rodzenia – „Wśród nocnej ciszy” Słowo 
stało się ciałem. Przed kilkoma tygo-

dniami uroczyście rozpoczęliśmy Nowy Rok. 
Były wiwaty, życzenia, a  w  sercach każdego 
z nas zrodziła się nadzieja na lepszy rok. Pra-
gnieniem każdego z  nas jest by zawsze było 
szczęście w rodzinie, zdrowie dla najbliższych, 
więcej pracy dla bezrobotnych, lepsze jutro dla 
Ojczyzny i dla tych, którzy mają się gorzej. 

Dla żołnierzy, dla tych co noszą polski 
mundur kolejny rok niesie wiele wyzwań. 
Reorganizacja sił zbrojnych, nowa struktura 
dowodzenia, a w tym szara codzienna służba 
zwykłych żołnierzy. Przy tej okazji rodzi się 
wiele pytań, które czas zweryfikuje, czy jeste-
śmy jako naród bardziej bezpieczni, jako żoł-
nierze lepiej wyposażeni, mądrzej dowodzeni 
i przygotowani na pojawiające się zagrożenia 
nie tylko w kraju? Czy przypadkiem nie przy-
zwyczailiśmy się już za bardzo do błogiego 
pokoju nad Wisłą, a przez to, czy nie jesteśmy 

mniej czujni? Czy pokój którego doświadcza-
my w naszym rejonie Europy jest czymś raz na 
zawsze danym? Czy nasze sojusze są do końca 
gwarantem bezpieczeństwa? A historia, ta tak 
jeszcze niedawna choćby z  ubiegłego wieku, 
czy jest nadal dla nas matką dziejów? Z bie-
giem lat co raz więcej ujawnianych jest faktów 
do niedawna ściśle strzeżonych, a  pokazują-
cych jak z premedytacją złożono Polskę w ofie-
rze na ołtarzu Europy. Jak nie dotrzymywano 
zawartych porozumień i paktów. A emigracja 
powojenna? A  żołnierze, dowódcy, generało-

Słowo do Saperów!

wie, którym jakoby Europa tak wiele zawdzię-
cza ofiar i polskiej krwi, którzy zostali na ob-
czyźnie, czy zostali tam godnie potraktowani, 
uszanowani? Od tamtych wydarzeń minęło 
kilkadziesiąt lat, wyrosło klika nowych poko-
leń. Znów przeżywamy exodus, tym razem wy-
kształconej młodzieży i  całych rodzin nie dla 
wygody, a za pracą aby godnie żyć. Weryfikuje 
się przy tej okazji i poddaje w wątpliwość nawet 
publicznie coraz częściej choćby pojęcie patrio-
tyzmu czy miłości do ojczyzny. 

To wszystko prowokuje do refleksji i zadu-
my na początku nowego roku. Jaki będzie?

A  żołnierz! Cóż, nie jest oderwany od 
wszystkiego czym żyje naród i co jest jego bo-
lączką i radością. Jeśli ma w sercu wiarę niech 
dąży do świętości tak, jak zachęcał choćby św. 
Rafał Kalinowski  - patron saperów. Świętości, 
która dla żołnierza winna się przejawiać w su-
miennej i oddanej służbie, czuwając i reagując 
na wszelkie zagrożenia życia i łamanie godno-
ści człowieka. Niech zwraca się do Boga dawcy 
pokoju i  wszelkiego dobra nie tylko w  czasie 
wojny ale też w czasie pokoju. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku pragnę przekazać Waszym Ro-
dzinom i bliskim życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i obfitości Łask Bożych.

Wszystkim saperom życzę żołnierskiego 
szczęścia i bezpiecznego powrotu po każdym 
zakończonym zadaniu. 

Oby Wasz Patron Św. Rafał Kalinowski 
czuwał nad Wami i pozwolił Wam bezpiecz-
nie i sukcesami zakończyć każde powierzone 
Wam zadanie.

ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński 
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Z ŻYCIA KOŁA NR 19 SSP WE WŁOCŁAWKU

Z ŻYCIA KÓŁ

30. ROCZNICA POWSTANIA „RODZINY SZKÓŁ 3. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PONTONOWEGO”

10 – LECIE FUNDACJI „VALETUDINARIA”

10 grudnia 1983 roku na terenie Szkoły Podstawowej w  Sarnowie 
w dwudziestą rocznicę jej istnienia z inicjatywy ówczesnej dyrektor 
Marianny Wojciechowskiej utworzono „Rodzinę Szkół 3. Warszaw-

skiego pułku pontonowego”. W jej skład weszły: Szkoła Podstawowa im. st. 
sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie - której nadano imię 8 grudnia 1963 
roku; Szkoła Podstawowa im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kali-
skach - której nadano imię 22 lipca 1964 roku; Szkoła Podstawowa nr 1 
im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka we Włocławku - której nadano imię 
27 lutego 1970 roku; Szkoła Podstawowa nr 8 im. 3. Warszawskiego pułku 
pontonowego we Włocławku - której nadano imię 8 maja 1970 roku; dru-
żyna Związku Harcerstwa Polskiego im. st. sierż. Feliksa Rybickiego przy 
Szkole Podstawowej w Fabiankach - której nadano imię 16 kwietnia 1969 
roku. 

Ze względu na likwidację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Pod-
stawowej w Fabiankach obecnie „Rodzinę Szkół 3. Warszawskiego pułku 
pontonowego” tworzą Szkoły Podstawowe w  Sarnowie i  Kaliskach oraz 
Szkoła Podstawowa nr 8 we Włocławku. 

Uroczyste obchody 30 – lecia istnienia „Rodziny Szkół 3 Warszawskie-
go pułku pontonowego” odbyły się na terenie Urzędu Miasta Włocławek 
w dniu 7 grudnia 2013 r. Na uroczystość przybyły: poczty sztandarowe ze 
szkół; Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP we Włocławku oraz 
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników we Wło-
cławku, dyrektorzy szkół, nauczyciele i  młodzież szkolna, członkowie 
Stowarzyszenia Saperów Polskich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
we Włocławku oraz zaproszeni goście z prezydentem Miasta Włocławek, 
Andrzejem Pałuckim na czele.

Uroczystość poprowadził sekretarz Stowarzyszenia Saperów Polskich 
we Włocławku ppłk Ryszard Chornicki. Wystąpienie okolicznościowe 
wygłosił dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Jacek Kazanecki. W swoim wystą-
pieniu przedstawił m.in. historię powstania „Rodziny Szkół 3. Wppont”.
Kulminacyjną częścią uroczystości był akt dekoracji sztandarów wszyst-
kich trzech szkół „Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojsk Pol-
skiego 1943 - 1945”, a dyrektorów szkół „Medalem za zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. 
Aktu dekoracji dokonał kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski, prze-
wodniczący Komisji do Spraw Upamiętnienia Tradycji Kombatanckich 
przy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych wraz z prezydentem miasta Włocławek Andrzejem Pałuc-
kim oraz prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk 
Ryszardem Chodynickim. 

Kolejnym etapem uroczystości był akt wręczenia specjalnie wybitego 
na tę okoliczność „Medalu Rodziny Szkół 3. Warszawskiego pułku ponto-
nowego”. Medal otrzymali m.in. dyrektorzy szkół: Urszula Paczkowska, 
Elżbieta Jażdżewska i Jacek Kazanecki. Wręczenia medali dokonali: płk 
dr Artur Talik, płk Marian Kasperski i płk Ryszard Chodynicki. 

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: płk Bogdan Mielniczek - 
wiceprezes ZR ZŻ WP, Andrzej Pałucki - prezydent Miasta Włocławek, 
Władysław Skrzypek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek, 
płk Artur Talik - Szefostwo Inżynierii Wojskowej, płk Marian Kasperski 
- wiceprezes ZG SSP, dowódcy pułku z minionych lat: płk Józef Biernat 
i płk Władysław Zdanowski oraz kmdr Henryk Leopold Kalinowski - 
żołnierz 6. bpont. 

W imieniu Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk Ry-
szard Chodynicki podziękował za wspieranie szkół w ich działalności na 
rzecz kultywowania tradycji Wojska Polskiego, w tym Wojsk Inżynieryj-
nych i zaprosił „saperski poczęstunek”. Uroczystość zakończyło odegranie 
Hymnu Saperów Polskich i wyprowadzenie sztandarów. 

ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki

W dniu 5 grudnia 2013 roku delegacja Stowarzyszenia Saperów 
Polskich we Włocławku wzięła udział w obchodach 10 – lecia 
działalności fundacji „Valetudinaria” funkcjonującej przy 10. 

Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.
Zasadniczym statutowym celem fundacji jest pomoc, rehabilitacja 

i opieka medyczna udzielana żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom 
i  osobom zrzeszonym w  związkach i  stowarzyszeniach kombatanckich 
oraz członkom ich rodzin.

W  trakcie uroczystości prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we 
Włocławku płk Ryszard Chodynicki za całokształt działalności przekazał 
Zarządowi Fundacji okolicznościowy adres oraz wręczył „Medal Pamiąt-
kowy” dla fundacji „Valetudinaria”, gen. bryg. dr n. med. Andrzejowi Wi-
śniewskiemu - prezesowi fundacji i dr n. med. Jackowi Urbanowiczowi 
- sekretarzowi fundacji.

Ważnym fragmentem uroczystości była wizyta delegacji złożonej 
z części uczestników spotkania u  leczonego w 10. Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym kapitana policji irakijskiej Ahmada Ziya, który ratując pol-
skich żołnierzy stracił obie nogi. Kapitan Ziya leczony jest w Polsce dzięki 
wsparciu finansowemu fundacji przez różne polskie środowiska. W skład 
delegacji odwiedzającej irakijskiego policjanta wchodzili - gen. bryg. dr n. 
med. Andrzej Wiśniewski, gen. dyw. Tadeusz Bazydło i gen. dyw. Zbi-
gniew Blechman oraz płk Ryszard Chodynicki. 

Członkowie delegacji Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocław-
ku upoważnili Prezesa fundacji do wystąpienia z  sugestią do członków 
Stowarzyszenia we Włocławku o dokonanie jednorazowej wpłaty na rzecz 
leczenia kapitana Ahmada Ziya oraz z apelem o dokonywanie indywidu-
alnych wpłat na rzecz fundacji.

ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki



W dniu 27. stycznia bieżącego roku w 1. brzeskim puł-
ku saperów w Brzegu gościł szef Zarządu Inżynierii 
Wojskowej Inspektoratu Rodzaju Wojsk nowopow-

stałego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. 
bryg. dr Bogusław Bębenek. Zasadniczym celem kilkugodzin-
nej wizyty Pana Generała w koszarach brzeskich saperów było 
zapoznanie kadry Pułku ze strukturą, zadaniami oraz miejscem 
Dowództwa Generalnego RSZ w systemie dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi RP. Podczas prezentowania swoich materiałów ge-
nerał Bębenek w prosty i przejrzysty sposób omówił struktu-
rę organizacyjną Dowództwa Generalnego oraz przedstawił 
ogólne zadania i obszary odpowiedzialności, jakie przypisano 
poszczególnym jego komórkom organizacyjnym. Szczególną 
uwagę poświęcił miejscu, strukturze oraz zadaniom Zarządu 
Inżynierii Wojskowej w  funkcjonującym od 1. stycznia 2014 
r. nowym systemie dowodzenia. Na zakończenie swojego 
spotkania z  żołnierzami Pułku przypomniał zebranym istotę 
tworzenia i  warunki funkcjonowania w  wojskach inżynieryj-
nych Wojskowych Jednostek Odbudowy, jako zasadniczego 

w przyszłości elementu systemu zarządzania kryzysowego na 
szczeblu wojska.

Drugim ważnym celem wizyty Szefa Zarządu Inżynierii 
Wojskowej w Brzegu było rozpoczęcie szkolenia załóg statków 
powietrznych lotnictwa wojsk lądowych i żołnierzy wojsk in-
żynieryjnych wojsk lądowych w  zakresie niszczenia zatorów 
lodowych na rzekach z użyciem materiału wybuchowego wy-
kładanego ze śmigłowców. Organizowane corocznie w różnych 
jednostkach inżynieryjnych przedsięwzięcie, tym razem za-
gościło na placach ćwiczeń 1. pułku saperów. Ma ono na celu 
przygotowanie załóg statków powietrznych i żołnierzy - sape-
rów do niszczenia zatorów lodowych przy użyciu materiałów 
wybuchowych z  wykorzystaniem śmigłowców. Przez cały ty-
dzień zarówno jedni, jak i drudzy będą doskonalili swoje umie-
jętności w  realizacji tego dość skomplikowanego technicznie 
zadania, tak aby w  przypadku zaistnienia potrzeby użycia sił 
i środków wojska do akcji przeciwlodowej można było spraw-
nie i bezpiecznie przeciwdziałać zagrożeniu. 

płk (r) Grzegorz Misiak

Wizyta Szefa ZIW



Początek „przygody z wojskiem”. 8 – 9 stycznia 2014 roku, to dla 210 ochotników do odbycia służby przygotowawczej do 
Narodowych Sił Rezerwowych początek wojskowej drogi, która dla wielu z nich może okazać się pomysłem na całe życie. 

Fot. kpt. Ewa Nowicka-Szlufik


