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NARODOWE  ŚWIĘTO  ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

We wtorek, 1 marca 2016, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W  uroczystościach uczestniczyli m. in. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister obrony 
narodowej Antoni Macierewicz. 

W  2009 r. organizacje kombatanckie, m.in.: Zrzeszenie 
„Wolność i  Niepodległość”; Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  
podjęły działania celem upamiętnienia „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Inicjatywę ustawodawczą w  zakresie uchwalenia no-
wego święta podjął również w 2010 r. Prezydent RP prof. Lech 
Kaczyński, a  kontynuował Prezydent Bronisław Komorow-
ski. W 2011 roku Ustawą Sejm RP ustanowił dzień 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” [Dz. U. 
nr 32, poz. 160 z dnia 15 lutego 2011 r.].
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Zgrupowanie wojsk inżynieryjnych 

W marcu br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych Orzysz w  Bemowie Piskim 
odbyło się zgrupowanie minersko-zaporowe 

wojsk inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Jego organizatorem był 2. Mazowiecki Pułk 
Saperów. W zgrupowaniu wzięły udział plutony i drużyny 
saperów z  jednostek inżynieryjnych z: Brzegu, Szczecina, 
Jarocina, Rozewia, Dziwnowa, Krakowa, Tomaszowa Ma-
zowieckiego oraz Kazunia Nowego.

Celem zgrupowania było podtrzymanie zdolności 
i  gotowości realizacji zadań zgodnie z  bojowym przezna-
czeniem, doskonalenie pododdziałów inżynieryjnych 
w ustawianiu i pokonywaniu bojowych klasycznych prze-
ciwpancernych pól minowych oraz wykorzystaniu dużych 
ładunków wybuchowych w  rozbudowie fortyfikacyjnej 
i niszczeniach. 

por. Przemysław Lipczyński

Szanowni Czytelnicy,
56. numer SAPERA, otwiera bogate 

przedsięwzięcia związane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem VII Kongresu 
sprawozdawczo-wyborczego SSP oraz 
Jubileuszem XV lecia kwartalnika SA-
PER. Te szczególne wydarzenia wpisują 
się w  szeroką gamę działalności Stowa-
rzyszenia, w  okresie wypracowywania 
przez kierownictwo władz państwowych 
i  wojskowych nowej polityki historycz-
nej, gdzie szczególny nacisk położony 
jest na przywracanie rzetelności przeka-
zów historycznych dotyczących tradycji 
oręża polskiego. Wychodząc tym oczeki-
waniom, sięgamy po tradycje Stowarzy-
szenia Polskich Saperów na Obczyźnie, 
które zamierzamy kontynuować. Chce-
my w  dalszym ciągu ukazywać chlubne 
tradycje wojsk inżynieryjnych XVII-
-XVIII w., okresu I i II Rzeczypospolitej, 
nie zapominając walk z lat wojny i oku-
pacji z hitlerowskim i sowieckim najeźdź-
cą oraz walk o  niepodległość Ojczyzny 
okresu powojennego. Stąd w naszej dzia-
łalności statutowej realizujemy program: 
od kultywowania tradycji, upamiętniania 
rocznic i  historycznych wydarzeń po-
przez prezentację współczesnych osią-
gnięć jednostek wojsk inżynieryjnych 
i  szczególnych dokonań saperów aż do 
integracji terenowych struktur Związku 
i szeroko rozumianej „rodziny saperskiej”. 

W  aktualnym numerze polecamy: 
W  dziale Z  ŻYCIA WOJSK INŻYNIE-
RYJNYCH - tradycyjną garść nowinek 
i  nowatorskich przedsięwzięć organi-
zowanych przez jednostki i  garnizony 
saperskie. SAPERSKIE SPOTKANIA, 
obszerne relacje z  posiedzenia ZG SSP 
we Wrocławiu,  z  tradycyjnego Nowo-
rocznego spotkania ZG SSP oraz Jubile-

uszowych spotkań kolejnych 
roczników naszej Alma Ma-
ter z Wrocławia. TRADYCJE, 
foto-kronika z  obchodów 
ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WY-
KLĘTYCH oraz „Wielkanoc-
nej” wizyty Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w  Garnizo-
nie Kazuń. JUBILEUSZE, 85. 
rocznica urodzin gen. bryg. 
Zdzisława Barszczewskiego 
pióra płk. dr. Jerzego Mar-
czaka. MASZYNY i SPRZĘT 
WOJSK INŻYNIERYJNYCH 
- informacja płk. mgr. inż. 
Jerzego Kade zamykająca 
prezentowany w kwartalniku 
cykl dawnego sprzętu inży-
nieryjnego oraz wyposażenia 
wojsk inżynieryjnych. Nowy 
cykl otwierają propozycje 
Wojskowych Zakładów Inży-
nieryjnych z Dęblina prezen-
towane na okładkach.

Pozdrawiam

redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składam wszystkim saperom i ich rodzinom 
najserdeczniejsze życzenia.
Niech te święta będą dla Państwa 
niezapomnianym czasem spędzonym 
w gronie najbliższych w spokoju i radości.

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. Tadeusz Dzikowski

Z okazji Dnia Sapera
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
dla wszystkich saperów i ich rodzin
składają
Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich
płk dypl. Tadeusz Dzikowski
oraz
Szef Inżynierii Wojskowej DG RSZ
płk mgr inż. Andrzej Solarz
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Żołnierska droga ...
                          i nowe wyzwania

BLIŻEJ 
LUDZI

Wywiad z  Szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
płk mgr inż. Andrzejem Solarzem

„SAPER”- Witamy Pana pułkownika jako nowego Szefa Zarządu In-
żynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DG RSZ. Czytelni-
ków interesuje pańska żołnierska droga. 

Zapewne nie będę oryginalny. Zwykła żołnierska droga. Urodziłem 
się 22 sierpnia 1962 r. we Wrocławiu. Dzieciństwo spędziłem w Szcze-
cinie z racji profesji ojca, który też był saperem. Szkołę średnią rozpo-
cząłem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Szczecinie, następnie w LO w Tczewie, by kontynuować naukę 
w I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Mieszkając w Łodzi mój wy-
bór dalszego kształcenia padł na Politechnikę Łódzką, gdzie rozpo-
cząłem naukę na Wydziale Budownictwa. Jednak po pierwszym roku 
studiów zrezygnowałem z niej i postanowiłem związać się z mundu-
rem. I tak to się zaczęło….

„SAPER”. A więc żołnierska droga…

W lipcu 1982 r. zdałem egzaminy i rozpocząłem naukę w Wojskowej 
Akademii Technicznej na Wydziale Mechanicznym. Chciałem stu-
diować w  obszarze pojazdów mechanicznych, ale zostałem zakwa-
lifikowany do grupy wojsk inżynieryjnych – specjalność maszyny 
inżynieryjne i  urządzenia energetyczne. Stanęły przede mną nowe 
wyzwania. Od młodych lat  pociągała mnie technika, pojazdy, kon-
strukcje inżynierskie oraz budownictwo. Często siedząc pod mostem 
analizowałem jego konstrukcję i porównywałem z innymi mostami, 
ale w końcu wygrała technika. 
W lipcu 1987 r. po ukończeniu studiów w WAT powróciłem do swoje-
go ukochanego Szczecina, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia 
w 5. Brygadzie Saperów od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu.

„SAPER” – Rozumiemy, że najcieplej wspomina Pan pułkownik służbę 
w 5. Brygadzie Saperów w Szczecinie.

Tak, oczywiście. Moja pierwsza jednostka po ukończeniu WAT, mło-
dzieńcze lata, dużo wspomnień i przeżyć. I kolejne wyzwania. Wi-
działem się w pionie technicznym, a trafiłem do pododdziału w ba-

talionie maszyn inżynieryjnych. Wykształcony w kierunku technicz-
nym przeszedłem, jako dowódca plutonu, później kompanii maszyn 
inżynieryjnych, dobrą saperską szkołę. Muszę podkreślić – w  tym 
miejscu- życzliwą atmosferę z  jaką spotkałem się na swojej drodze 
wojskowej w  jednostce. Wielu rzeczy musiałem się jeszcze nauczyć, 
ażeby sprostać stawianym przede mną zadaniom. WAT nie szkolił 
rzemiosła saperskiego. Swoje przyszłe sukcesy zawdzięczam wielu 
wspaniałym kolegom, m.in.: Markowi Matyni, Januszowi Bojańskie-
mu, Bogdanowi Przybyło i innym. Miałem też – jako młody dowódca 
– swoje małe wymierne sukcesy, zdobywając z młodym rocznikiem 
I miejsce we współzawodnictwie w Brygadzie.  W końcu los się jed-
nak do mnie uśmiechnął i w 1990 r. przeszedłem do pionu technicz-
nego jako zastępca dowódcy batalionu ds. technicznych, ale tylko na 
chwilę by później zostać dowódcą batalionu inżynieryjno-drogowego. 
W  1996 r. znów na chwilę powróciłem do służb technicznych jako 
starszy oficer sekcji technicznej. Spełniły się moje marzenia. Mogłem 
się realizować, w tym co lubiłem. 
Natomiast fascynacja budownictwem znalazła swoje ujście w  życiu 
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prywatnym. Zbudowałem dom, ucząc się jednocześnie „bu-
dowlanki”. Ciągle coś modernizuję w  moim domu, a  żona 
zmienia i  upiększa otoczenie. Tu się odprężam, regeneruję 
siły. Lubię literaturę techniczną, projektowanie, podziwiam 
otaczające nas konstrukcje…

„SAPER” Wróćmy jednak do służby wojskowej...

Szczerze mówiąc, sama przygoda ze służbami technicznymi 
nie trwała długo. Przełożeni widocznie dostrzegli inne moje 
walory czy umiejętności. W   marcu 1997 r. przeszedłem do 
wydziału szkoleniowego, a  następnie operacyjno-rozpo-
znawczego Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych POW, później 
przez rok dowodziłem Zgrupowaniem Pododdziałów Wojsk 
Inżynieryjnych w  UNIFL w  Libanie, by w  2002 r. powrócić 
do Szczecina na stanowisko szefa sztabu 5. Pułku inżynieryj-
nego. W  2004 r. zostałem skierowany na misję zagraniczną 
na stanowisko szefa oddziału inżynieryjnego dywizji w PKW 
w  Iraku, a  w  2006 roku na stanowisko starszego specjalisty 
oddziału inżynieryjnego w  Kwaterze Głównej EUROKOR-
PUS. W  latach 2011-2012 ukończyłem Podyplomowe Stu-
dia Polityki Obronnej w USA, a po ich ukończeniu zostałem 
skierowany do SHAPE, Mons, Belgia, gdzie do grudnia 2014 r 
pełniłem służbę jako asystent szefa sztabu do spraw inżynierii 
wojskowej (ACOS JENG). W tym samym roku powierzono 
mi stanowisko Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG 
RSZ. I tak dotarliśmy do dnia obecnego.

„SAPER” Panie pułkowniku. Pełnił Pan służbę na stanowi-
skach dowódczych i  sztabowych w  Siłach Zbrojnych w  kraju, 
później w strukturach NATO. Jakie spostrzeżenia wyniósł Pan 
z tej służby.

Służba w  obszarze wojsk inżynieryjnych NATO jest bardzo 
podobna do naszej. Na każdym szczeblu dowodzenia jest 
komórka wojsk inżynieryjnych i  podobne współdziałanie 
rodzajów wojsk i  służb. Obszary odpowiedzialności wojsk 
inżynieryjnych pokrywają się w  mniejszym lub większym 
stopniu z tymi w jakich działają wojska inżynieryjne w kraju. 
Natomiast jedno w tej służbie jest niezmienne niezależnie od 
miejsca, czy kraju. Jest to ogromne zaufanie jakim obdarzani 
są żołnierze wojsk inżynieryjnych przez inne rodzaje wojsk 
i służb. Jest nawet takie określenie funkcjonujące w stosunku 
do wojsk inżynieryjnych „first in, last out”.

„SAPER” Panie pułkowniku, jeszcze na koniec. Jak postrzega 
Pan działalność Stowarzyszenia Saperów Polskich. Na jakie też 
wsparcie ze strony Zarządu Inżynierii Wojskowej możemy li-
czyć?

Obserwacje z działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich 
i oczekiwania w tej sprawie przedstawiłem w dniu 14 listopada 
2015 r, podczas spotkania z poszerzonym Prezydium Zarządu 
Głównego SSP, na którym omówiliśmy obszary współpracy 
w zakresie kultywowania tradycji wojsk inżynieryjnych, pro-
blemy integracji środowiska saperskiego, wspólnych przed-
sięwzięć patriotyczno-wojskowych. Mam to doświadczenie, 
że na działalność SSP mogę spojrzeć niejako z boku. Widzę 
ogromną rolę Stowarzyszenia Saperów Polskich w integrowa-
niu społeczności saperskiej, kultywowaniu etosu saperskiej 
służby, przywracaniu świadomości historycznej, w tym trady-
cji wysiłku saperskiego. Ale ważny jest również dzień dzisiej-
szy, a wszystko po to by historię i doświadczenia z przeszłości 
wykorzystać do budowania przyszłości. I  tu będę wspierał 
Stowarzyszenie.

„SAPER” 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Wiesław Leszek Ząbek

FELIETON
Prawda historyczna a dziecko w kąpieli

Dawno nie sięgałem po pióro, przelewając swe rozważania w for-
mie felietonu czy eseju. Jednak ostatnie sygnały przesłane mi przez 
czytelników i  obraz rzeczywistości przedstawiany w  mass-mediach 
skłania mnie do głębszej refleksji.

Nowa polityka historyczna. Pojęcie na pewno nie pejoratywne , laso-
wane przez polityków, wywołuje jednak określne kontrowersje. Niewątpli-
wie, narracja historyczna określonych faktów czy wydarzeń zawiera pod-
tekst polityczny w zależności od poglądów czy rodowodu ideowego dane-
go reprezentanta ugrupowania partyjnego. Stąd rodzi się ogólnie przyjęte 
stwierdzenie,  że historia nie jest nauką ścisłą a polityczną, bowiem jest od 
zarania dziejów pisana i uprawiana pod ekipę rządząca. Ale czy nowa?

Słuszną rzeczą jest dążenie do prawdy historycznej. Przywracanie wła-
ściwej oceny tradycji oręża polskiego, wysiłku zbrojnego żołnierzy i  spo-
łeczeństwa, rzetelności badań nad źródłami historycznymi. Nie może być 
gloryfikowania jednego szlaku bojowego 1 i 2 AWP czy ruchu oporu GL, 
AL jak czyniono to w minionym okresie PRL. Transformacja ustrojowa po 
1989 r. przywróciła właściwą relację tych ocen i  tych badań. „Wyzwolone” 
spod kurateli ZBOWiD liczne organizacje niepodległościowe znalazły swoją 
tożsamość. Podobnie się działo z organizacjami o proweniencji „akowskiej”  
czy tzw. II konspiracji [NSZ, NZW, WiN, KWP itp.]. Masowo organizowano 
konferencje i sesje naukowe. Rynek wydawniczy szybko zapełnił się opraco-
waniami i publikacjami w formie druków zwartych. Powstające stowarzy-
szenia czy komitety obywatelskie już na początku lat 90-tych upamiętniały 
tzw. „Żołnierzy Wyklętych” pomnikami czy obeliskami, m.in.  w Makowie, 
Różanie, Rykach, Puławach, Radomiu organizując konferencje popularno-
-naukowe m.in.: w Mławie, Ostrołęce, Makowie, pokłosiem których były pu-
blikacje książkowe. W dniu 15 lutego 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął 
ustawę o ustanowieniu w dniu 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”.

Dziś nadajemy szczególną rangę Żołnierzom Niezłomnym ich dużą rolę 
w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Po latach zapomnienia, wy-
szydzenia przywrócono im tożsamość narodową, oddano godność i cześć. 
I słusznie.

Ale, czy może to być li tylko jeden kierunek działalności historycznej.  
W tak skomplikowanej rzeczywistości społeczno-politycznej z jaką boryka 
się nasze społeczeństwo, nasz kraj?

Dwa lata wcześniej, prezes SSP wysunął śmiałą ideę, iż obchodząc nasze 
święto Dnia Sapera nie powinniśmy skupiać się tylko na Odrze i Nysie. Za-
proponował upamiętnienie wysiłku wojennego saperów polskich także na 
środkowej Wiśle i na froncie włoskim pod Monte Cassino. Sprzyjała tym 
przedsięwzięciom 70. Rocznica, której obchody zorganizowano wspólnie 
z   szefostwem Inżynierii Wojskowej. Przeprowadzona została konferencja 
naukowa. Jej pokłosiem było opracowanie „Saperzy polscy w  działaniach 
bojowych na środkowej Wiśle i  froncie włoskim w 1944 r.” Realizując nową 
politykę historyczną prezes SSP wspólnie z szefem Zarządu Inżynierii Woj-
skowej DG SZ, podjęli działania, ażeby kontynuować tradycje Stowarzysze-
nia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz rozszerzyć kultywowanie  tradycji 
saperskich o dokonania wojsk inżynieryjnych okresu I i II Rzeczypospolitej.

Toteż zdziwienie wywołuje fakt, kierowanych do Zarządu Głównego 
i Redakcji  SAPERA pism i listów od niektórych kolegów [Włocławek], iż 
dyskredytujemy wysiłek saperów polskich 1 i 2 AWP, a nawet go ośmiesza-
my. Świadczy to o nie zrozumieniu i nie dokładnym wczytaniu się w opra-
cowywanych przez Redakcję materiałach m.in.:[SAPER nr 4/2001 s. 24, 
SAPER nr 5/2002 s. 4].

Podobnie z Żołnierzami Niezłomnymi. Nadmierna gloryfikacja, bezkry-
tyczna cezura prezentowana przez niektórych historyków i utożsamiająca ich 
z rzekomym Powstaniem Narodowym lat 1945-1963 jest zgoła przysłowiowy 
„uprawianiem” historii w formie wahadła, od ściany do ściany. Jeżeli pomi-
jamy w swoich ocenach  materiały źródłowe, kontrowersyjność działalności 
niektórych, nielicznych ugrupowań bez kierownictwa wojskowego i nadzoru 
politycznego, po 1953 r. może utożsamiać ich działalność w podziemiu, w na-
szej ocenie, jako działalności band terrorystyczno-rabunkowych.

W trosce o rzetelność historyczną – nie należy wylewać dziecko z ką-
pielą…

Wiesław Ząbek
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Zimowe szkolenie nurków 2. Pułku Inżynieryjnego

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

W bieżącym roku było to pierwsze szkolenie nurkowe, realizo-
wane w trudnych zimowych warunkach. W ramach szkolenia 
nurkowie realizowali nurkowanie pod lodem, w  temperatu-

rach minusowych powietrza i temperaturze wody 2-3ºC nurkowie, przy 
słabej widoczności wzmacniali swoją kondycję psychofizyczną, nabierając 
prawidłowych nawyków, zgrania i pewności w swych działaniach. Dosko-
nalili również umiejętności związane z odpowiednim i szybkim przygoto-
waniem bazy nurkowej, sprzętu do nurkowania, wykonaniem przerębla 
w tafli lodu w o grubości ponad 20 cm, by osiągnąć gotowość do działania.

W czasie zajęć nurkowie adaptowali się do ekstremalnych warunków 
i  doskonalili nabyte umiejętności nawigacji podwodnej, poszukiwania 
pod wodą różnymi metodami zatopionych przedmiotów, a także ćwiczyli 
w kontrolowany sposób scenariusze sytuacji i wypadków awaryjnych, aby 
być przygotowanym na każdą ewentualność. Wykuwanie się z pod lodu, 
czy poszukiwanie przerębla po zagubieniu się nurka, to nieodzowny ele-
ment każdego podlodowego zgrupowania. Wiedzę i  umiejętności pod-
czas nurkowania pod lodem i minimalizowaniem ryzyka w obcowaniu 
z żywiołem, starannie i cierpliwie przekazywał ekipie nurkowej kierownik 
nurkowania.

W treningu realizowanym na zbiorniku wodnym Warchoły w Nisku 
brali udział, także nurkowie wojsk inżynieryjnych z 2. Mazowieckiego Puł-
ku Saperów, 3. Batalionu Inżynieryjnego z Niska oraz 16. Tczewskiego Ba-
talionu Saperów z Niska. Kierownikiem zajęć był por. Krzysztof Ossowski 
z 2. Pułku Inżynieryjnego z  Inowrocławia, a kierownikiem nurkowania 
plut. Michał Cienek z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska.

Zgrupowanie to było okazją do wymiany doświadczeń, które będą 
procentowały podczas realizacji kolejnych specjalistycznych zadań reali-
zowanych przez jednostki.

por. Krzysztof Ossowski

W dniach 25.01-05.02.2016 nurkowie 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia szkolili się w ramach treningu w zakresie nurkowania w warun-
kach zimowych – pod lodem. 

W  listopadzie 20015 r. kompania saperów Grupy Bojowej 
Unii Europejskiej (GB UE) wraz z  żołnierzami czeskiego 
oraz węgierskiego zespołu EOD uczestniczyła we wspól-

nych zajęciach, które miały na celu zapoznanie się z  zasadniczym 
sprzętem specjalistycznym, używanym przez każdą z  nacji. Podczas 
międzynarodowej wymiany doświadczeń, zaprezentowano taktykę, 
sposób działania i obsługę robotów do rozpoznawania, podejmowania 
i unieszkodliwiania IED, strój EOD-9, zestawy Hoock & Line i  inny 
sprzęt niezbędny do działania patrolu EOD. Zagraniczni koledzy po 
fachu z zainteresowaniem obserwowali nasz sprzęt saperski oraz dzia-
łanie bojowe mostu towarzyszącego MS-20 p.k. „Daglezja”, a  także  
BLG-67 na wąskiej przeszkodzie wodnej.

Następnego dnia dowódca kompanii saperów GB UE kapitan 
Robert Włodarczyk przeprowadził zintegrowane zajęcia z  przygo-
towania do misji, w  których udział wzięli żołnierze z  kompanii sa-
perów, czeskie oraz węgierskie zespoły EOD i WIT (Weapon Intelli-
gence Team). Podczas ćwiczenia, patrole złożone z polskich plutonów 
i  zagranicznych zespołów EOD natrafiały na założone przy drodze 
IED (Improvised Explosive Device) i UXO (Unexploded Ordnance). 
Obie grupy rozpoczęły działanie wykorzystując procedury przyjęte 
w NATO. Po wstępnym rozpoznaniu i złożeniu meldunku EOD/UXO, 
żołnierze przystąpili do unieszkodliwienia ładunków. Następnie do 
działań ruszyła grupa WIT, zbierając szczegółowe dane na temat za-
łożonego IED, pobierając próbki wykorzystanych materiałów, odciski 
palców czy materiał DNA. 

Zajęcia te pozwoliły na rozwiązanie podstawowych problemów 
występujących podczas wspólnych działań międzynarodowych jak 
system łączności oraz bariera językowa, a  żołnierze na pewno po-
szerzyli swoją świadomość dotyczącą zagrożeń minowych mogących 

z pewnością występować na teatrze działań wojennych. Poza tym, po-
jawiły się nowe przyjaźnie polsko-czesko-węgierskie, które z pewno-
ścią dodatkowo procentować będą podczas dalszych wspólnych dzia-
łań inżynieryjnych w ramach grupy bojowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Włodarczyk 

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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Szkolenie w ramach kursu w AON

Batalion szkoli żołnierzy NSR

W dniu 17.02.2016r  podczas „Kursu doskonalącego dla kandy-
datów do służby w  międzynarodowych strukturach wojsko-
wych ADL” organizowanego przez Centrum Doskonalenia 

Kursowego Oficerów  Pionu Doskonalenia Kadr Wojskowych Akademii 
Obrony Narodowej na obiektach szkoleniowych 1. Brygady Pancernej, 
instruktorzy z batalionu wsparcia inżynieryjnego 2. Mazowieckiego Puł-
ku Saperów prowadzili szkolenie w zakresie sprzętu inżynieryjno-saper-
skiego używany podczas misji. Szkoleni mogli zapoznać się ze specyfiką 
pracy saperów oraz sprzętem używanym przez pododdziały inżynieryjne 
w trakcie realizacji zadań w rejonie misji poza granicami państwa. 

W czasie zajęć zaprezentowano roboty mobilne  Robot INSPECTOR, 
TALOON, kombinezon EOD-9, buty anty minowe „Check Mate” oraz 
specjalistyczne wykrywacze. Ostatnim elementem szkolenia było przed-
stawienie zasad naboru, szkolenia oraz funkcjonowania psów służbowych  
oraz zakres zadań jakie realizuje pluton przewodników psów. 

2psap

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Dla wielu z nich są to szanse na dobry zawód i stabilną przyszłość: 
„Jestem już po raz drugi na ćwiczeniach rotacyjnych w tej jednostce, 
wiążę też swoją przyszłość z wojskiem. Chciałbym zacząć służyć jak 

najszybciej. Ukończyłem szkolenie w szkole przygotowawczej w Grudziądzu 
na specjalności kierowca. I w tym też kierunku chciałbym rozpocząć swoją 
karierę wojskową.” - powiedział szeregowy rezerwy Bartłomiej Musiał.

W batalionie saperów w tym roku od 3 lutego do 17 lutego odbyły się 
właśnie takie ćwiczenia dla ochotników, pierwsze w tym roku. Do każdej 
drużyny został przydzielony dowódca, który miał swojego dublera. Dubler 
to nikt inny jak żołnierz szeregowy, który w niedługim czasie ma szanse 
stać się podoficerem. Dublerzy byli zawsze przygotowani do prowadzenia 
zajęć, i niejednokrotnie te zajęcia prowadzili samodzielnie pod okiem swo-
ich doświadczonych kolegów.  

Oprócz zajęć z musztry indywidualnej i zespołowej, treningu z regu-
laminów, podnoszenia sprawności fizycznej, żołnierze NSR brali udział 
między innymi w szkoleniu ogniowym i zajęciach z minerstwa. Poznali 
także działanie żołnierza na polu walki w różnych warunkach terenowych 
i atmosferycznych, a także odbyli szkolenie specjalistyczne na zajmowa-
nych stanowiskach służbowych jako obsługi, pomocnicy kierowców i ope-
ratorów sprzętu inżynieryjnego. 

Zajęcia z minerstwa odbyły się na przykoszarowym placu ćwiczeń. Ich 
celem było zapoznanie żołnierzy NSR ze środkami do inicjowania wybu-
chów sposobem elektrycznym i ogniowym. Zajęcia poprowadził instruk-
tor z 6 letnim doświadczeniem saperskim - starszy kapral Piotr Przygo-
da. Zaprezentował wraz ze swoim dublerem wykonanie sieci elektrycznej 
w układzie szeregowym, równoległym oraz mieszanym. 

10 lutego zostały przeprowadzone zajęcia ze szkolenia ogniowego na 
strzelnicy wojskowej. Żołnierze przypomnieli sobie łączne czynności do 
wykonania strzelania szkolnego nr 1 z kbk Beryl oraz praktycznie odbyli 
strzelanie. Oprócz tego na kolejnych podpunktach szkoleniowych mogli 
doskonalić swoją wiedzę pod okiem instruktorów batalionu z udzielania 
pierwszej pomocy na polu walki oraz działania inżynieryjnego posterunku 
obserwacyjnego. Ponadto wykonali normy z rozkładania i składania broni, 
a także z zakładania maski przeciwgazowej MP-5.

Każdego dnia mieli okazję nauczyć się czegoś nowego, a także dosko-
nalić wcześniej nabyte umiejętności. Zajęcia z działania żołnierza na polu 
walki w dzień w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych miały 
na celu przygotowanie żołnierza do działania na polu walki. Po wprowa-
dzeniu w  sytuację taktyczną i  komendzie rozpoczynającej zajęcia, żoł-
nierze przemieścili się marszem ubezpieczonym w rejon zajęć. W czasie 

marszu instruktorzy zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie 
bojowe i reagowanie na zaistniałe zdarzenia. Zajęcia najpierw prowadzili 
dowódcy drużyn, następnie kandydaci na przyszłych podoficerów przeję-
li dowodzenie. Prezentując swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 
swojej służby, a także wyjazdów misyjnych zaprezentowali się na najwyż-
szym poziomie. 

Ochotnicy, którzy chcieliby służyć w batalionie saperów mieli okazję 
pod koniec ćwiczeń rotacyjnych wziąć udział w kwalifikacjach sportowych 
na żołnierza zawodowego. Ochotników było 12. Szanse na etat w jednostce 
będą mieli najlepsi. „Samo ćwiczenie rotacyjne traktuję jako przygodę oraz 
sprawdzenie swoich umiejętności wojskowych i fizycznych. Chciałabym też 
służyć w tej jednostce na stanowisku kierowca, gdyż posiadam prawo jazdy 
kat. C”- dodała szeregowy rezerwy Agnieszka Galiszkiewicz.

A tak całość szkolenia podsumował dowódca kompanii dowodzenia 
podporucznik Marcin Smus: „Dwutygodniowe szkolenie NSR było obfite 
w szkolenie ogólnoinżynieryjne, specjalistyczne jak i ogólnowojskowe. Żoł-
nierze prezentowali różny poziom wiedzy ale nie można odebrać im zaan-
gażowania i chęci podwyższania swoich umiejętności. Duży wysiłek kadry 
dowódczej i  kandydatów na podoficerów na pewno będzie procentował 
w przyszłości nowymi kadrami w Wojsku Polskim.”

Kolejne ćwiczenia rotacyjne w batalionie odbędą we wrześniu 2016 r. 
Tekst i zdjęcia: szer. Judyta Młynarczyk

NSR czyli Narodowe Siły Rezerwowe to ochotnicy, którzy zakładają często mundur wojskowy bo chcą służyć Ojczyźnie i stać się żołnierzami. 
Żołnierze NSR otrzymują swoje przydziały kryzysowe w różnych jednostkach na terenie całej Polski. W ramach kontraktu są zobowiązani do odbycia 
30-dniowych ćwiczeń rotacyjnych w ciągu roku, w celu podnoszenia swoich umiejętności.
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1. DYWIZJON SAPERÓW MORSKICH 
W ŚWINOUJŚCIU– PRZYWRACANIE PAMIĘCI

Dynamika zmian technologicznych wymuszająca rekonstrukcje or-
ganizacyjne szczególnie w ostatnich dekadach dotknęła również 
(a może przede wszystkim) wojsko. Zmiana sojuszy obronnych, 

nowoczesność uzbrojenia, rewizja doktryn i współczesny ogląd społecz-
nej roli Europy wymusiły inne spojrzenie na potrzeby obronności Rze-
czypospolitej – również jej granic morskich. Do historii odeszły niektóre 
jednostki naszej Marynarki Wojennej; utworzono kilka nowych struktur 
i powierzono im inne zgoła zadania taktyczno-operacyjne. Jedną z  tych 
historycznych już struktur jest JW 3094 – 1. Dywizjon Saperów Morskich 
(1. dsapm) z ówczesnym mp. w Świnoujściu-Ognicy. Utworzona w 1977 
roku ta prawdziwie morska, samodzielna jednostka inżynieryjna podległa 
była taktycznie 2. Brygadzie Okrętów Desantowych (BOD), stanowiącej 
trzon 8. Flotylli Obrony Wybrzeża MW RP. 

Głównym zadaniem 1.dsapm było teoretyczne dopracowanie i prak-
tyczne wprowadzanie oraz rozwijanie taktyki inżynieryjnego zabezpie-
czenia załadowań, a  następnie lądowań desantu morskiego na nieprzy-
gotowanym brzegu nieprzyjaciela. Oficerowie dywizjonu współpracując 
z pracownikami naukowymi Wojskowej Akademii Technicznej i Wojsko-
wego Instytutu Techniki Inżynieryjnej doprowadzili w krótkim czasie do 
wyposażenia okrętów desantowych (ODS) w system zdalnie odpalanych 
z  każdego okrętu sześciu ładunków wydłużonych (W-ŁWD-100/5000) 
zapewniając 2. BOD szybkie i ciągłe torowanie przejść w morskich zapo-
rach przeciwdesantowych z odległości do 600 m (ponad 3 kable) od linii 
brzegowej na trzech stanowiskach lądowania desantu jednocześnie, czyli 

na froncie ok. kilometra. Równolegle udoskonalano metody poszerzania 
tych przejść przez szturmowe grupy nurków-minerów i saperów (od izo-
baty 5 m) oraz na plaży we współdziałaniu z organicznymi saperami de-
santowanych pododdziałów. Zapewniono także ratownicze zabezpiecze-
nie działań realizowane przez grupy ewakuacyjno-ratownicze i  łączność 
awaryjną w ramach Punktu Lądowania Desantu wykorzystującą głównie 
radiostacje R-123 na pokładach pływających średnich transporterów gą-
sienicowych (PTS-M).

Nie mniej istotnym zadaniem 1. dsapm było sprawne załadowanie na 
okręty i wyładowanie z nich sprzętu niepływającego w warunkach bojo-
wych na nieprzygotowanym brzegu. Służył do tego głównie morski park 
pontonowy (PPM-71) przygotowany specjalnie dla 1. dsapm. 

Motto:  

… nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży
I wy winniście im cześć.

A.Asnyk – „Do młodych”

Z KART HISTORII
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Przypomnę w tym miejscu jedynie to, że jego cię-
żar był dwukrotnie większy od wagi parku rzecznego 
PP-64, co przy falowaniu morza i  niedopracowanych 
wytrzymałościowo zamkach oddaje skalę możliwych 
problemów. Do tego należy jeszcze „dołączyć” trudne 
w  warunkach morskich utwardzanie dróg dojazdo-
wych, podejmowane głównie z wykorzystywaniem ele-
mentów elastycznych pokryć drogowych (EPD).

Wszystkie wspomniane trudności były na bieżąco 
eliminowane, a  wyposażenie techniczne i  sprzęt mo-
dernizowane we współpracy z WAT i WITI,  ale także 
z wykorzystywaniem własnych, autorskich rozwiązań. 

Korzystając ze swojego unikalnego wyposażenia 
1.  dsapm udzielał także wsparcia miejscowym i  oko-
licznym firmom oraz instytucjom zyskując sobie spo-
łeczne uznanie. Wydzielone zaś siły i środki 1. dsapm 
dwukrotnie brały udział w wyprawach naukowych na 
Spitsbergen.

Ale oto w roku 1993, w związku z postępującą de-
kapitalizacją ODS-ów, a głównie w wyniku przewarto-
ściowań społeczno-politycznych wymuszających stop-
niową likwidację 2. BOD, 1. dsapm przeformowany zo-
stał w 4. Batalion Minowania (4. bmin) 8. FOW, który 
w roku 2005 również uległ rozwiązaniu. Ograniczone 
działania desantowe wykonuje, istniejący w  struktu-
rach 8. FOW, 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Mi-
nowych przy inżynieryjnym wsparciu wydzielonych 
grup saperów 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów. 
Pomimo jednak posiadania relatywnie nowych okrę-
tów przy ich tzw. dzielności morskiej nie jest on w sta-
nie wykonywać zadań przy stanie morza powyżej 4°B. 

Po latach, w dniu 15 maja 2015 r., dzięki wysiłkom 
kadry 1. dsapm, a głównie oficerów zrzeszonych w na-
szym kole nr 3 SSP w  Gdyni (J. Bucholc, K. Rolak, 
E. Rowiński, J. Piątek), odbyła się uroczystość odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej poświęconej temu dywi-
zjonowi. Dokonał tego pierwszy dowódca dywizjonu 
kmdr Jerzy Bucholc (na zdjęciu).

Przygotowanie i  odsłonięcie tablicy poprzedzone 
było ponad roczną aktywacją byłej kadry, to jest zbie-
rania opinii, adresów i zdjęć co zaowocowało poświę-
conemu 1. dsapm osobnym rozdziałem w pięknej pu-
blikacji „2. Brygada Okrętów Desantowych i jej kadra” 
wydanej i rozprowadzonej wśród kadry podczas uro-
czyście obchodzonej 50. rocznicy powstania 2. BOD, 
która odbyła się w dniu 17 stycznia 2015 w Świnouj-
ściu. Już w tej uroczystości brała udział wielu z mobili-
zowanych wspominaną wcześniej akcją przedstawicieli 
1. dspm. Właśnie wtedy zostały doprecyzowane  szcze-
góły dotyczące tablicy i przywracania pamięci dywizjo-
nu. Główne zadanie przyjęła na siebie miejscowa grupa 
pod kierownictwem por. rez. Pawła Kozieła, w której 
wspomagali go komandorowie: Mirosław Prażuch, 
Henryk Piechota, Edmund Łukaszewski i inni. 

Była to jednocześnie okazja do wielu wspomnień, 
oddania hołdu kolegom już nieżyjącym, kolejnych po-
dziękowań za ofiarną służbę i odczytania adresów au-
torstwa dowódców różnych szczebli, którzy nie mogli 
przybyć na tę wzniosłą uroczystość. Istotnym punktem 
obchodów stało się wystąpienie kmdr Jerzego Piąt-
ka, który nakreślił plany dalszej integracji środowiska 
z  propozycją planowanej publikacji albumowej na 
czterdziestolecie powstania dywizjonu. Zaapelował 
więc o nadsyłanie wspomnień i dokumentacji ikono-
graficznej, a także zachowanych pamiątek. 

Oddzielne podziękowania złożono na ręce Kierow-
nika Klubu, kmdr Piotra Andrzejewskiego za przyja-
cielską pomoc w organizacji i troskę realizacyjną.

A.W.

Z KART HISTORII

Od 8 maja 1945 r. Świdnica stała się znowu Polskim Miastem. Przystąpiono więc do 
organizacji polskiej administracji zarówno ogólnej jak i wojskowej.

Już we wrześniu 1945 r. rozpoczęła pracę Rejonowa Komenda Uzupełnień 
(RKU) w budynku obecnej prokuratury przy ul. 1 Maja. Ta forma administracji wojskowej 
mimo zmian nazwy i przyporządkowania przetrwała pod nazwą Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień (WKU) do 2010 r. W 1951 r. utworzono 58 Przedstawicielstwo Wojskowe z siedzibą 
w ZWAP. Zadaniem przedstawicielstwa MON był nadzór nad uruchomieniem, przebiegiem 
i jakością produkcji części zamiennych do sprzętu wojskowego lotniczego, pancernego i sa-
mochodowego. Obejmowało swoją działalnością w Świdnicy w zasadzie wszystkie przedsię-
biorstwa produkcyjne (ZWAP, WAGONY, ZEM, RĘKAWICZKI i  inne) oraz Świebodzice 
(REFA, WSK - obecnie Termet) i Ząbkowice Śląskie. Nierzadko i dalsze miejscowości Dol-
nego Śląska. 

W maju 1949 r. przybywa z Jeleniej Góry 21. Batalion Saperów 10. Dywizji Piechoty zaj-
mując kompleks koszarowy przy obecnej ulicy Saperów. Jednostka bojowa, która brała udział 
w ostatniej fazie walki z hitlerowskimi Niemcami. Forsowała Nysę Łużycką oraz wzięła udział 
w wyzwoleniu północno - wschodniej Czechosłowacji. 

12. 10. 1958 r. na terenie koszar zbudowano wg pierwszej wersji pomnik na użytek we-
wnętrzny batalionu. 

12. 10. 1960 r. na Rynku Świdnickim Batalion otrzymał sztandar ufundowany przez spo-
łeczeństwo Miasta Świdnicy oraz został odznaczony medalem XX- lecia wyzwolenia.

8.05 1965 r w 20 rocznicę wyzwolenie Świdnicy odbyła się defilada Batalionu oraz z tej 
okazji odsłonięto tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę Ratusza świdnickiego.. 

Współpraca dowództwa i żołnierzy batalionu z władzami Miasta i ludnością układała się 
bardzo dobrze na co dzień i od święta. Specjalistyczny Batalion wykonywał na rzecz Miasta 
i okolic prace rozminowania, niszczenia pocisków i bomb oraz wszelkiej amunicji na terenie 
powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego. Najbardziej zwią-
zany ze Świdnicą był Dowódca Batalionu w latach 1964-1966 major Zdzisław Barszczewski 
(obecnie generał brygady), który do dzisiaj odwiedza nasze Miasto.

21. Batalion Saperów dobrze zasłużył się Ziemi Świdnickiej i Dolnemu Śląskowi. Zasłużył 
na pamięć o nim i wdzięczność ich społeczności.

W 1967 r. 21 Batalion Saperów przeniósł się do Brzegu.
W latach intensywnej rozbudowy obrony terytorialnej kraju powstaje Wrocławski Pułk 

Obrony Terytorialnej oraz 59. Batalion Remontowo-Budowlany usytuowany w  koszarach 
przy ul. Saperów.

W latach dziewięćdziesiątych przestaje istnieć świdnicki Garnizon. Pozostaje wyłącznie 
Wojskowa Komenda Uzupełnień, która przestaje istnieć w 2010 roku. Wszystkie wymienio-
ne jednostki Wojska Polskiego i wojskowe instytucje zapisały się bardzo pozytywnie w świa-
domości społeczeństwa miasta i powiatu. Pozostałe koszary zostały zagospodarowane przez 
miasto, np. koszary główne przeznaczono na Gimnazjum im, Generała Mariusza Zaruskiego. 
Pozostał również Pomnik Sapera, w pierwotnej wersji z 1958 r., który szczególnie w latach po 
roku 2000 uległ powolnej dewastacji i rozkradaniu jego wartościowych elementów. Z inicja-
tywy i w/g. projektu Zarządu Koła Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
przy zdecydowanym poparciu wszystkich organizacji kombatanckich, Zarząd Miasta i Po-
wiatu sfinansował renowację pomnika, którą wykonano w 2010 roku. Pomnik ten jest jedyną 
pamiątką po Świdnickim Garnizonie Wojska Polskiego.

Obecnie pomnikiem opiekuje się Zarząd Miasta, 3 Gimnazjum im. Generała Mariusza 
Zaruskiego w  Świdnicy oraz klasy mundurowe III LO (dawne IV LO). Współorganizują 
i uczestniczą w świętach Dni Sapera Wojska Polskiego (16.04) i Święcie Wojska Polskiego 
(15.08).

Nasze Miasto miasto i powiat to jedyni w Polsce organizatorzy uroczystości Dnia Wojska 
Polskiego (15.08.) przy wsparciu Koła Ziemi Świdnickiej, Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
go, mimo że nie ma już wojskowego garnizonu.

Tadeusz Bortnik

ŚWIDNICKI GARNIZON WOJSKA POLSKIEGO 
W LATACH 1945-2010 
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Saperów Polskich w dniu 26.02.2016 r. we Wrocławiu

Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia kol. Tadeusz 
Dzikowski witając serdecznie Członków Zarządu Głów-
nego oraz zaproszonych gości m.in.: zastępcę komendanta 

CSWInż.iChem. ppłk mgr inż. Aleksandra Wlizło; prezesa koła nr 
5 przy Centrum kol. Filipa Kłobukowskiego; prezesa koła nr 7 przy 
WAT płk dr Adama Bartnickiego i przedstawiciela koła nr 15 przy 
4.binż.w Głogowie kol. Zbigniewa Mazurka. Następnie Prezes zapo-
znał zebranych z porządkiem posiedzenia ZG, który został poddany 
pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja dorobku Cen-
trum Szkolenia, którą przedstawił ppłk Wlizło oraz informacja kol. 
Mazurka odnośnie budowy Pomnika Sapera w Głogowie. 

Informację Prezydium ZG SSP o realizacji zadań ujętych w „Pla-
nie działania ZG SSP na 2015 r.” oraz uchwał VI Kongresu SSP i ZG 
SSP przedstawił kol. Grzegorz Misiak. /tekst na str. 10/ Natomiast 
sprawozdanie finansowe za 2015 oraz projekt Preliminarza finansowe-
go ZG na 2016 rok  kol. Tomasz German.

Po przerwie organizację głównych przedsięwzięć ZG SSP i udział 
w nich przedstawicieli ZG oraz kół SSP w 2016 r. przedstawił kol. Pre-
zes Tadeusz Dzikowski. W dyskusji omówiono:
- Centralne obchody „Święta Wojsk Inżynieryjnych” w 2016 r.,
- obchody jubileuszu 15-lecia kwartalnika SAPER, w dniu 23.06.2016 r. 

w auli Katedry Polowej WP,
- stan przygotowania dokumentów do organizacji i przeprowadzenia 

VII Kongresu SSP w dniu 22.10.2016 r. w Kazuniu,
- problemy związane z opracowaniem Kroniki SSP. 

Odnośnie Centralnych obchodów „Święta Wojsk Inżynieryjnych” 
Prezes kol. Tadeusz Dzikowski przedstawił plany obchodów Święta 
Wojsk Inżynieryjnych w  Warszawie, w  dniu 15.04. w  Siekierkach 
– 23.04. Podkreślił, że w  rocznicę ustawienia słupa granicznego 
w m. Czelin - odbędą się uroczystości 2 marca br. z udziałem przed-
stawicieli 4 Kół SSP: ze Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Głogowa 
i Krosna Odrzańskiego. Do m. Siekierek planowana jest delegacja ZG 
SSP, ważne jest załatwienie środka transportowego.
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

W  II części posiedzenia ZG SSP uczestnicy spotkania udali się 
do WITI, gdzie wysłuchali informacji dyrektora Instytutu dr inż. 
Leszka Bogdana na temat realizowanych zadań na rzecz moderniza-
cji technicznej wojsk inżynieryjnych oraz zapoznali się z Salą Tradycji 
Instytutu i sylwetką patrona WITI prof. Józefa Kosackiego. W trakcie 
realizacji tego przedsięwzięcia  prezes SSP i dyrektor WITI uhonorowa-
li stosownymi upominkami p. gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego 
obchodzącego Jubileusz 85 rocznicy urodzin.

Kontynuując obrady w szerokiej dyskusji omówiono konieczność 
poszerzenia tradycji o działalność Stowarzyszenia Polskich Saperów na 
Obczyźnie oraz wypracowania daty Święta SSP, które będzie obchodzo-
ne niezależnie od Dnia Sapera. 

Zwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, podziękowanie i uho-
norowanie stosownym upominkiem gospodarza spotkania p. płk. 
A.Wlizło oraz  wspólny obiad zakończył te szczególnie owocne obrady 
ZG SSP.

Wiesław Ząbek

Podjęto uchwały:

1. Uchwała nr 33/2016 – w  sprawie przyjęcia rozliczenia 
finansowego SSP za 2015 r.

2. Uchwała nr 34/2016 – w sprawie przyjęcia preliminarza 
finansowego SSP za 2016 r.

3. Uchwala nr 35/2016 – w sprawie przeprowadzenia VII 
Kongresu SSP 

4. Uchwała nr 36/2016 – w  sprawie przyjęcia w  po-
czet członków wspierających Wojskowe Zakłady 
Inżynieryjne S.A. z Dęblina

5. Uchwała nr 37/2016 w  sprawie powołania Kolegium 
Programowego kwartalnika SAPER w  składzie: gen. 
bryg. [r] dr Bogusław Bębenek, płk w  st. spocz. dr 
Jerzy Marczak, płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski, płk 
w st. spocz. dr Wiesław Leszek Ząbek i płk w st. spocz. 
mgr inż. Marian Kasperski.

VII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich odbę-
dzie się w dniu 22.10.2016 r. w Kazuniu.

Obchody Jubileuszowe kwartalnika „SAPER” oraz 
Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich planowane 
jest na dzień 23.06.2016 r. w Auli Konferencyjnej Kate-
dry Polowej WP.
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Informacja Prezydium ZG SSP na posiedzenie ZG SSP w dniu 
27.02.2016 r. o realizacji zadań ujętych w „Programie działania 
ZG SSP na 2015 r.” oraz innych przedsięwzięciach nieplanowych

Dla przypomnienia głównymi kierunkami działania ZG SSP w 2015 r. 
było:
1. Propagowanie celów działalności Stowarzyszenia wśród żołnierzy służ-

by czynnej, żołnierzy rezerwy oraz w społeczeństwie.
2. Integrowanie środowisk saperskich oraz upowszechnianie i kultywowa-

nie tradycji saperskich, szczególnie uczczenie 70. rocznicy forsowania 
Odry i  Nysy, jubileuszu 15-lecia powołania SSP na terenie kraju, 71. 
rocznicy walk na środkowej Wiśle – Skurcza, odsłonięcie pomnika SA-
PERA w Głogowie, nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Sarnowie 
– Koło Nr 19.

3. Rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich 
w SZ RP, władzach samorządowych, młodzieży i społeczeństwie.

4. Doskonalenie działalności Kół Stowarzyszenia, w tym dążenie do wzro-
stu ich ilości oraz pozyskiwania nowych członków zgodnie z uchwałą 
VI Kongresu.

5. Propagowanie działalności Wojsk Inżynieryjnych na terenie kraju 
w tym i na  rzecz społeczeństwa.

6. Kontynuowanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacja-
mi kombatanckimi.

Prezydium ZG realizując zadania określone w  „Programie działa-
nia…” w ciągu roku przygotowało i przeprowadziło trzy posiedzenia ZG 
SSP (28.02., 18.09., 18.11.), przeprowadziło 10 posiedzeń, pięć spotkań ro-
boczych oraz rekonesanse w WAT i w  m. Skurcza, podczas których przy-
jęto i uszczegółowiono przebieg i miejsce realizacji najważniejszych zadań.

Najważniejszymi działaniami były między innymi:
1. Uczestniczono w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie 

- 16.04., Siekierkach, Gozdowicach i w Białymstoku w dn. 18.04.; 
2. Zorganizowano w  dn. 18.09. z  udziałem Wydziału Mechanicznego 

WAT i Grupy LUBAWA konferencję z okazji 15-lecia powołania na te-
renie kraju Stowarzyszenia Saperów Polskich. Z tej okazji wytworzono 
jubileuszowy medal pamiątkowy 15-lecia SSP, którym uhonorowano 
Członków Honorowych, Członków założycieli SSP, Koła SSP, Człon-
ków Wspierających wydatnie wspierających Stowarzyszenie oraz Szkoły 
Podstawowe i różne organizacje współpracujące ze Stowarzyszeniem.

3. Z  inicjatywy Zarządu Koła Nr 19 ufundowano i  wręczono Sztandar 
Szkole Podstawowej im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie, któ-
ra należy do Rodziny Szkół im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego 
w dn. 26.09. 

4. Z okazji Święta WInż nadano 16 Odznak Honorowych „Za Rozmino-
wanie Kraju”. Jeden wniosek Kapituła odrzuciła, jeden wniosek odrzuci-
ło Prezydium - brak podstaw.

5. Wydano materiał z  ubiegłorocznej konferencji z  okazji „70. rocznicy  
udziału saperów polskich w działaniach bojowych na środkowej Wiśle 
i froncie włoskim w 1944 roku”;

6. Zorganizowano, we współpracy z Zarządem IW oraz władzami samo-
rządowymi Gminy Wilga, uroczystość patriotyczno-wojskową w  m. 
Skurcza w 71. rocznicę zabezpieczenia inżynieryjnego walk na środko-
wej Wiśle, w szczególności zabezpieczenia przepraw przez Wisłę. Należy 
stwierdzić, że uroczystość przebiegła sprawnie i bardzo okazale, pomi-
mo niechęci niektórych osób. Za pomoc w organizację i uświetnienie 
uroczystości na wyróżnienie zasługują:

−	 1. batalion drogowo-mostowy zabezpieczający uroczystość pod wzglę-
dem wojskowym (dekoracja, sprzęt, pododdział reprezentacyjny) oraz 
Koła SSP z Warszawy (Nr 1 ZIW, Nr 7 WAT), Nr 10 Dęblin, Nr 19 Wło-
cławek  ze sztandarem, Nr 17 Białystok, Nr 28 Łódź, Nr 15 Krosno Od-
rzańskie.

W uroczystości uczestniczyły również delegacje z jednostek WInż – spad-
kobiercy tradycji jednostek walczących na środkowej Wiśle: 1.psap, 
2.bsap/12BZ, 4.binż/2.pinż, 8.bsap/8FOW Dziwnów, 15.pplot Gołdap, 
3 batalion drogowo-mostowy z  liczną reprezentacją jednostki, 5.bsa-
p/17BZ a także 3.binż/2.pinż. 

7. Złożono w DKS ofertę na realizację zadania publicznego w 2015 r. pole-
gającą na wydaniu kw. SAPER. Umowę podpisano 30.06.2015 r., Stowa-

rzyszenie uzyskało dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł.
8. Opracowano sprawozdania do Departamentu Komunikacji Społecznej 

MON:
- z  realizacji zadania publicznego polegającego na wydaniu kwartalnika 

SAPER w 2015 r. – 16.12.2015 r. Sprawozdanie nie zostało jeszcze przy-
jęte;

- ze współpracy Stowarzyszenia Saperów Polskich z  MON w  2014 r. – 
08.03.2015 r.;

9. Koordynowano działanie Zespołu Doradczego do spraw Kwatery Sape-
rów WP – informację odczytam w imieniu Przewodniczącego Zespołu 
Pana ppłk w st. spocz. Leszek SADURA.

10. Prezydium ZG SSP podejmowało i w dalszym ciągu podejmuje działa-
nia mające na celu oszczędne wydatkowanie środków finansowych jak 
i pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzy-
szenia poprzez pozyskanie członków wspierających, angażowanie jed-
nostek wojskowych w zabezpieczenie i udział w realizacji przedsięwzięć 
Stowarzyszenia, 

11. W 2015 roku wydano trzy numery kwartalnika SAPER w tym jedno 
podwójne w bogatszej szacie graficznej;

12. Kontynuowano prace na opracowaniem kroniki SSP;
13. Udział delegacji ZG SSP w V Kongresie sprawozdawczo-wyborczym 

Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
14. Przystąpiono do organizacji przeprowadzenia VII Zwyczajnego 

Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 22.10.2016 r. w Kazuniu 
Nowym.

15. Prezydium ZG SSP podejmowało i w dalszym ciągu podejmuje dzia-
łania mające na celu powołanie nowych Kół SSP, zachęca i prowadzi 
rozmowy z  odtworzeniem koła Nr 14 w Kazuniu oraz wspiera i pomaga 
w funkcjonowaniu Kół. 

16. Ponadto ZG SSP reprezentował Stowarzyszenie w konferencjach, na-
radach i innych wydarzeniach, na które był zapraszany m. in. do CBW, 
WAT, Ordynariatu Polowego WP, do jednostek wojsk inżynieryjnych 
z okazji ich świąt. Przeprowadzono rożne okolicznościowe  spotkania 
i przedsięwzięcia miedzy innymi z okazji 10 rocznicy śmierci gen. Pio-
trowskiego, zapalenia zniczy na grobach zasłużonych saperów i w miej-
scach pamięci.  

W  2015 r. nie uczestniczono w  planowanym odsłonięciu pomnika 
sapera w Głogowie, oraz nie organizowano posiedzenia Kolegium Progra-
mowego kwartalnika SAPER.

Stan posiadania Stowarzyszenia Saperów Polskich na koniec 2015 r.
Na podstawie przesłanych sprawozdań (nie przesłano sprawozdania 

z Koła Nr 9 Chełmno) należy stwierdzić, że Stowarzyszenie funkcjonuje 
w 27 Kołach. 

Na dzień 31.12.2015 r. Stowarzyszenie liczy 691 członków w  tym 
9 Członków Honorowych, 13 Członków Wspierających z tego 9 czyn-
nych Członków Wspierających (4 Członków Wspierających wyłączyło się 
ze wspierania pomimo wysyłanych przypomnień (brak wpłaty od 2010 r). 

W 2015 r. ubyło z różnych powodów 48 członków,  a przybyło 
45 członków. Wśród członków 241 to żołnierze służby czynnej, 429 
to byli żołnierze i 20 pracowników cywilnych.

W 2015 r. 121 członków nie opłacało składek członkowskich (Koło nr 
5 – 28 na 51 członków, Koło Nr 10 -18/38, Koło Nr 15 -16/32, Koło Nr 18 
-15/25, Koło Nr 28 – 9/25, Koło Nr 23 – 8/29, ponadto 30 członków decy-
zją Zarządów Kół jest zwolnionych z opłacania składek. Podsumowując  
ok. 21,8% Członków nie opłaca składek.

Najmniej liczne Koła to: Koło Nr 6 Dziwnów – 10 członków, Koło Nr 8 
Bydgoszcz – 12 członków, Koło Nr 4 Rozewie – 13 członków.

Dwa Koła Nr 14 w Kazuniu Koło Nr 21 w Drawno praktycznie nie 
działają choć są obietnice dowódcy 2.psap, ze to się zmieni. Zaczekamy 
jeszcze z decyzja o ich faktycznej likwidacji.

Sekretarz ZG SSP
płk rez. Grzegorz Misiak

Z ŻYCIA KÓŁ SSP
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SPOTKANIA 2016

Saperzy wybierają WAT na spotkania środowiskowe nie tylko z ra-
cji dogodnego położenia ale i z faktu, iż stały się one nową, niepisaną 
tradycją. Spotkania te same, takie same, pomimo stałego rytuału, gości, 
menu są za każdym razem czymś niepowtarzalnym, wyjątkowym. Tak 
było i tym razem. 

I to nie z racji znakomitego grona z udziałem szefa Inżynierii Woj-
skowej DG RSZ płk Andrzeja Solarza, byłych szefów i nowych Człon-
ków Wspierających. To co utkwiło mi najbardziej w pamięci to dyskurs 
w czasie spotkania, żywo korespondujący z wcześniejszymi ustaleniami 
wypracowanymi na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego SSP 
przez prezesa kol. Tadeusza Dzikowskiego. To nowa polityka historycz-
na realizowana przez Stowarzyszenie, zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami wypracowanymi na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia z szefem 
Zarządu Inżynierii Wojskowej w dnia 14 listopada 2015 r. I  te wątki 
przebijały w wystąpieniach kolejnych mówców.

Tradycyjne Noworoczne Spotkanie członków Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się  w Klubie Wojskowej 
Akademii Technicznej, w dniu 21.01.2016 r. Honory gospodarza 

spotkania pełnił prezes Stowarzyszenia płk [r] Tadeusz Dzikowski, który 
powitał członków Zarządu Głównego SSP i honorowych gości, w oso-
bach: płk Andrzeja Solarza, gen. bryg. [r] Ryszarda Żuchowskiego, 
gen. dyw. [r] Janusza Lalkę, gen. bryg. [r] dr  Bogusława Bębenka,, 
prof. Zdzisława Bogdanowicza, płk Adama Bartnickiego oraz Bernar-
da Ściechowskiego, Leszka Bogdana i  Grzegorza Drogowskiego. Po 
złożeniu  noworocznych życzeń prezes kol. Tadeusz Dzikowski podzielił 
się dokonaniami Stowarzyszenia w minionym roku oraz poinformował 
o czekających nas przedsięwzięciach w 2016, w tym przeprowadzenie VII 
Kongresu SSP i obchodów XV–lecia kwartalnika SAPER. Dużą uwagę po-
święcił sprawie kontynuowania tradycji Stowarzyszenia Polskich Saperów 
na Obczyźnie oraz wypracowania formuły obchodów Święta Stowarzy-
szenia. Podobny watek w swoim wystąpieniu zawarł płk Andrzej Solarz 
podkreślając dobrą współpracę Szefostwa ze Stowarzyszeniem i koniecz-
ność sprostaniu nowym wyzwaniom jakie stawia przed nami zarówno 
nowa polityka historyczna jak i proces szkoleniowo-wychowawczy. Satys-
fakcji z dokonań Stowarzyszenia nie krył kolejny mówca kol. gen. bryg. 
Ryszard Żuchowski nawiązując do początków powstania  Stowarzyszenia 
Saperów Polskich i kwartalnika SAPER. Podobne treści zawierało wystą-
pienie kol. gen. bryg. Bogusława Bębenka, który podkreślił rolę Redakcji 
w tworzeniu i kultywowaniu etosu saperskiej służby.

Siedziałem zasłuchany, trochę wyalienowany, analizując to co usły-
szałem i o  czym opowiadał z  fascynacja kol. gen. dyw. Janusz Lalka, 
prowadzący badania nad historią Stowarzyszenia Saperów Polskich 
na Obczyźnie w celu przygotowania stosownego opracowania. Sięganie 

do korzeni, umacnianie pełnych tradycji oręża polskiego, czerpanie ze 
skarbnicy doświadczeń saperów rozrzuconych po całym świecie, trans-
formacja tych doświadczeń na młode pokolenie by zaszczepić i wzmoc-
nić ten oddolny ruch młodego pokolenia, poszukującego narodowej toż-
samości jest nakazem chwili. Przykładem są liczne grupy rekonstruk-
cyjne Barwy i Broni, kultywujące tradycje pułkowe II Rzeczypospolitej 
czy Żołnierzy Zapomnianych. Przeniesienie etosu saperskiej służby do 
szkół i młodzieży zrzeszonych w innych organizacjach paramilitarnych 
jest nowym wyzwaniem. Mówił o tym na kolejnych spotkaniach szef Za-
rządu Inżynierii Wojskowej płk Andrzej Solarz. Musimy tym oczekiwa-
niom sprostać!

 
Czas upłynął szybko, w  przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze stwo-

rzonej przez przewodniczącego spotkania płk Tadeusza Dzikowskiego 
. Potwierdził zasadność saperskich spotkań, integrujących środowisko 
żołnierskie, wyzwalających trwałe więzi i  inspirujących do dalszych 
działań. 

Wiesław Ząbek

Tradycyjne spotkanie „jajeczkowe” członków Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się w  dniu 
18.03. 2016 r. w Hotelu „HILTON” w Warszawie. Uczestni-

ków spotkania i  honorowych gości m.in.: płk. Adama Bartnickie-
go i Grzegorza Drogowskiego, powitał prezes SSP płk [r] Tadeusz 
Dzikowski, który omówił dokonania minionego roku, podziękował 
członkom Zarządu za współpracę i  złożył serdeczne życzenia świą-
teczne. Następnie, przy tradycyjnych potrawach, potoczyły się wspo-
mnienia i rozmowy dotyczące saperskiej służby.

WZL

Spotkanie Noworoczne Zarządu Głównego SSP

Spotkanie „Wielkanocne” 
członków Prezydium Zarządu Głównego SSP

Jubileusze
Tak szybko mija czas 
jak rzeka która się toczy 
ku przeznaczeniu, ku dali…
Jak życie przez które się kroczy -
i którym się nie chwali.

Wczoraj biliśmy się o sprawy,    
pełni niepokoju, troski, 
na niosącej nas fali,
a zanurzeni w dorosłość -     
byliśmy tacy mali.

Zlepieni wspólnym losem
zmotywowani, zaszufladkowani,
w ustawicznym pędzie działania
trwaliśmy - bliscy i dalecy, 
w procesie wzajemnego poznania.

Dziś zmęczeni przebytą drogą
wrastamy w dojrzałość.
Wyciszeni, spokojni
chcąc zachować wspomnienia -
walczymy o ich trwałość.

  Wiesław L. Ząbek
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W  spotkaniu uczestniczyli także Minister Obrony Narodo-
wej – Pan Antoni Macierewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego  - Pan Paweł Soloch, Szef Sztabu Generalne-

go Wojska Polskiego - gen. Mieczysław Gocuł, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni Mirosław Różański, Dowódca 
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni Marek Tomaszycki 
oraz Dowódca Garnizonu Warszawa – płk Robert Głąb. 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Prezydento-
wi przez Dowódcę 2. Mazowieckiego Pułku Saperów - płk. Adama 
Przygodę. Prezydent przywitał się ze Sztandarem, a następnie w to-
warzystwie Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcy pułku złożył 
wieniec pod pomnikiem Poległych Saperów. 

Po dokonaniu wpisu w księdze pamiątkowej Dowódca pułku za-
poznał Prezydenta oraz Ministra Obrony Narodowej z  przeznacze-
niem, organizacją, sprzętem będącym na wyposażeniu oraz wyszkole-
niem żołnierzy służących w pułku.

 „Życzę Państwu spokojnych świąt, dni w domowej atmosferze, choć 
wiem, że niektórzy z Was będą pełnili wtedy służbę” – powiedział Pre-
zydent do żołnierzy pułku.

Błogosławieństwa ekumenicznego pokarmów dokonali ordyna-
riusze trzech wyznań: Biskup Polowy Wojska Polskiego bp gen. bryg. 
Józef Guzdek, Naczelny Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego 
– bp prof. Jerzy Pańkowski oraz Kapelan Ewangelicki bp płk Miro-
sław Wola.

Spotkanie zwieńczyły indywidualnie życzenia Prezydenta dla żoł-
nierzy i pracowników pułku. Na zakończenie Dowódca pułku wręczył 
Prezydentowi oraz Ministrowi Obrony Narodowej pamiątkową statu-
etkę z wizerunkiem kazuńskiego sapera.

por. Przemysław Lipczyński
foto: Michał Dudek, sierż. Marcin Lewandowski

Prezydent RP na spotkaniu wielkanocnym 
u saperów z Kazunia

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, w środę 23 marca 2016r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych 
Pan Andrzej Duda odwiedził 2. Mazowiecki Pułk Saperów. 
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JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW

Zespół Organizacyjny składający się z członków Koła Saper im. gen. 
J. Jasińskiego m.in. kol. Ryszarda Janosza, Stanisława Krawca, Je-
rzego Marczaka, Jana Posiewki i Kazimierza Zająca zorganizował 

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji pięćdziesięciopięciolecia wstą-
pienia do OSWInż., w Hotelu „JASEK”, w dniach 24-25.09.2015 r. Na Zjazd 
przybyło do Hotelu 25 absolwentów, dowódca oraz żona Kolegi Ryszar-
da Giece - Pani Irena. Następnego dnia, po śniadaniu delegacja Kolegów 
pod przewodnictwem R. Janosza udała się na Cmentarz Osobowicki, gdzie 
na grobach: naszego dowódcy kompanii podchorążych ś.p. płk. Teodora 
Skórzewskiego i ś.p. Kolegi Tadeusza Łuczaka, złożyli wieńce i zapalili 
znicze. Pozostali Koledzy udali się autokarem do Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i  Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego. Na terenie 
Centrum, powitał nas Komendant płk Andrzej Dutka. Na tle Tablicy Pa-
miątkowej Wrocławskiej Inżynieryjnej, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia, 
a w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, wykonaliśmy wspólne 
zdjęcie wszystkich uczestników Zjazdu

Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu, nastąpiło w Sali Wykładowej Bloku Ka-
synowego, którego dokonał Kolega Jerzy Marczak. Bardzo gorąco powitał 
Dowódcę, Kolegów, przekazał pozdrowienia od Kolegów, nie mogących 
być na Zjeździe oraz zaproponował uczcić minutą ciszy wszystkich tych, 
którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie zostały wręczone przybyłym 
Kolegom specjalnie wykonane na to spotkanie - znaczki okolicznościowe 
oraz pamiątkowe medale zaprojektowane i  wykonane przez Kolegę Ka-
zimierza Czyrnego. Z  kolei Komendant Centrum wygłosił informację 
nt. struktury organizacyjnej Centrum, zadań, systemu szkolenia i funkcjo-
nowania, a Kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej ppłk Bogdan Trze-
śniewski, omówił rolę i zadania Zespołu w ramach WSOWLąd. im. gen. 
Tadeusza Kościuszki. 

Po tym spotkaniu, zwiedziliśmy rejon zakwaterowania naszej, byłej 
3. kpchr., który zmienił się tak radykalnie, że nawet trudno było odnaleźć 
nasze izby podchorążackie. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych oraz Salę Tradycji Centrum. Byliśmy bardzo za-
dowoleni i niezwykle usatysfakcjonowani ilością sprzętu, eksponatów i hi-
storii już nie istniejących Jednostek Wojskowych oraz dbałością i estetyką 
ich przedstawienia. Wyjechaliśmy z Centrum bardzo zmęczeni, po prawie 
3  godz. zwiedzania, ale jednocześnie bardzo zadowoleni i  uśmiechnięci. 
Podjęliśmy decyzję, że w następnym Zjeździe, za trzy lata, obowiązkowo 
odwiedzimy Centrum. 

Po pożegnaniu Centrum, godnej kontynuatorki chlubnych tradycji 
Wrocławskiej Inżynieryjnej, wyruszyliśmy na zwiedzanie Sky Tower. Jest to 
miejsce, w którym biznes i handel łączą się z codziennym życiem na najwyż-
szym poziomie. 212 metrów oraz 50 pięter zapewniają kompleksowi Sky 
Tower tytuł najwyższego budynku mieszkalno-biurowego w Polsce. Mie-
liśmy możliwość podziwiania fantastycznych widoków panoramy Wrocła-
wia i okolic i przeżycia niezapomnianych wrażeń, gdyż panowała wówczas 
piękna i słoneczna pogoda. I już na koniec naszej eskapady, pojechaliśmy 
zobaczyć Afrykarium Oceanarium. Jest to wielki kompleks, w którym pre-
zentowane są zwierzęta Czarnego Lądu. Został otwarty w dniu 26.10.2014r. 

Łącznie znajduje się tu 19 basenów i zbiorników, przedstawiających m.in. 
rafę koralową Morza Czerwonego hipopotamy nilowe, ryby słodkowodne 
jezior Malawi i Tanganiki. Głębiny Kanału Mozambickiego, gdzie wystę-
pują rekiny, płaszczki i inne duże ryby można podziwiać z podwodnego, 
akrylowego tunelu. Kolejna ekspozycje poświęcona jest Wybrzeżu Szkiele-
tów w Namibii, gdzie prezentowane są pingwiny przylądkowe oraz kotiki 
afrykańskie. 

I w ten sposób zrealizowaliśmy program zwiedzania nowych obiektów, 
które dotychczas nie było możliwości oglądnąć. Byliśmy bardzo zadowo-
leni, ale jednocześnie zmęczeni i  głodni. Udaliśmy się więc do naszego 
pięknego Wrocławskiego Rynku, do zamówionej Karczmy Piastów w Re-
stauracji Dwór Polski, gdzie z wielkim apetytem spałaszowaliśmy bardzo 
smaczny i obfity obiad. Już najedzeni i niezwykle zadowoleni, wróciliśmy 
do naszego Hotelu „JASEK” na odpoczynek, aby przygotować się do uro-
czystej kolacji, zwanej przez nas oficerską. Kuchnia hotelowa, zatroszczyła 
się o nas i zadbała o zaserwowanie najlepszych i naprawdę urozmaiconych 
potraw. 

Kolega Jerzy Marczak jeszcze raz bardzo serdecznie powitał wszyst-
kich uczestników Zjazdu, życząc jednocześnie bardzo dobrego samopo-
czucia i radosnego nastroju. Wręczył także w imieniu Kolegów wydawnic-
twa albumowe i laurki dla: Dowódcy - Wychowawcy - Kolegi Zygmunta 
Olszewskiego, Pani Irenie Giece - żonie naszego Kolegi Ryszarda Giece 
oraz Seniorowi Absolwentowi - Koledze Gustawowi Więcławowi. Kolacja 
upływała w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, w gronie Kolegów, któ-
rzy znaleźli czas, ażeby przyjechać ze wszystkich zakątków Polski powspo-
minać, pobiesiadować i podyskutować w starym stylu, bo jest w nas to, co 
łączy i pozostaje na trwale w naszych sercach i umysłach. Śpiewano pio-
senki wojskowe, podchorążackie, opowiadano kawały i anegdoty, dzielono 
się wspomnieniami z trudnej ale jakże ciekawej służby, wznoszono toasty 
za Dowódców, Kolegów i tych, którzy nie mogli być z nami. Czas upływał 
w niezwykle sympatycznej atmosferze, i nawet nie zauważono, że wybiła 
północ i pora udać się na odpoczynek. 

Następnego dnia, spotkaliśmy się po raz ostatni na śniadaniu i  po 
podzieleniu się wrażeniami z dwudniowego pobytu, pożegnaliśmy się po 
przyjacielsku, życząc sobie dużo zdrowia i szczęścia oraz spotkania za 3 lata, 
we Wrocławiu, z okazji pięćdziesięciopięciolecia promocji. 

Na zakończenie chciałbym, najserdeczniej podziękować Kolegom z Ze-
społu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu – za trud zorganizowania 
spotkania, Dowódcy i Kolegom - za przyjęcie zaproszenia, Koledze Wikto-
rowi Gołębiowskiemu - za opracowaną dyskietkę, zaproszenia i materiały, 
Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 
im. gen. J. Jasińskiego Panu płk Andrzejowi Dutce i Kierownikowi Ze-
społu Inżynierii Wojskowej Panu ppłk. Bogdanowi Trześniewskiemu za 
niezwykle przyjacielskie przyjęcie nas w Centrum i otoczenie opieką oraz 
wygłoszone referaty. Dyrekcji Hotelu „JASEK” - za stworzenie komforto-
wych warunków hotelowych, bardzo smaczne i urozmaicone posiłki oraz 
ciepłą i rodzinną atmosferę. 

                                     Jerzy Marczak  
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Z KART HISTORII

STOWARZYSZENIE POLSKICH SAPERÓW   
NA OBCZYŹNIE

ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY – SAPER

płk Franciszek Niepokólczycki – ur. 27 października 1900 r. w  Żytomierzu, żołnierz POW 
i  Komendy Naczelnej III POW kpt. Stanisława Lisa-Kuli, absolwent peowiackiej Szkoły 
Wywiadowczej, późniejszy Komendant żytomierskiego Okręgu POW, następnie skierowany do 
służby w Oddziale II Sztabu Głównego WP. Od 1923 r. dowódca plutonu i kompanii saperów w 10. 
psap, następnie w latach 1929-1935 w 3. bsap. Od sierpnia 1939 r.  dca 60. batalionu saperów Armii 
„Modlin”, a z chwilą wybuchu wojny szef wydziału organizacyjnego Dowództwa Saperów Armii 
„Modlin”. Brał udział w obronie Warszawy. W okresie okupacji działa w Służba Zwycięstwu Polsce, 
następnie w Związku Odwetu, Związku Walki Zbrojnej oraz w Armii Krajowej, pełniąc od 1943 r. 
obowiązki  zastępcy komendanta „Kedywu” KG AK  gen. Augusta „Nila” Fieldorfa. W Powstaniu 
Warszawskim szef Wydziału Saperów Komendy Głównej AK. Po upadku powstania przebywał 
w  Oflagu II c Woldenberg. Po powrocie z  niewoli Franciszek Niepokólczycki zaangażował się 
w działalność konspiracyjną. 

Zasługi płk F. Niepokólczyckiego dla Polski Podziemnej były ogromne. Wniósł wielki wkład 
w organizację i koncepcję budowy pionu sabotażowo-dywersyjną, organizację służb saperskich, 
uruchomienie produkcji uzbrojenia oraz wypracowanie w  okresie powojennym nowych metod 
działalności niepodległościowego podziemia. Od listopada 1945 r. prezes ZG WiN. Aresztowany 
przez UBP wyrokiem pokazowego „procesu krakowskiego” został w 22 października 1947 skazany 
na karę śmierci, zamienioną później na karę dożywocia. W wyniku amnestii wychodzi z więzienia 
w 1956 r. Zmarł 11 czerwca 1974 r.                                                                                                       Red.

Na początku 1950 r. na terenie Wielkiej Brytanii istniały trzy organizacje saperskie:
1. Koło Żołnierzy 1 Batalionu Saperów Kolejowych, które jako pierwsze zawiązało 

się zaraz po demobilizacji żołnierzy Wojska Polskiego.
2. Stowarzyszenie „Samopomoc Saperów” powstało na zebraniu w dniu 6 sierpnia 

1949 r.
3. Koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr. 82 „Saper”, powstało na Wal-

nym Zebraniu w dniu 6 maja 1949 r.      

I Zjazd Saperów odbył się dnia 5 września 1949 r. w Londynie.  Kolejny Zjazd Sape-
rów przeprowadzony 23 września 1951 r. uchwalił:
- konieczność tworzenia terenowych Kół Saperskich;
- utworzenie w Londynie Stałego Sekretariatu Kół Saperskich, który będzie repre-

zentantem saperów polskich;    
- przyjęcie dnia 1 września lub pierwszą niedzielę września jako Święto Sapera oraz 

dzień  Ogólnego Zjazdu Koleżeńskiego. Święto Sapera zatwierdził 25 lipca 1952 r. 
gen. Władysław Anders.

- dalsze wydawanie biuletynu „SAPER”.       
W dniu 23 czerwca 1956 r. Walne Zebranie Delegatów Kół i Sekcji Organizacji Sa-
perów oraz przedstawicieli Oddziałów Saperskich jeszcze nie zrzeszonych, uchwaliło 
założenie nowej organizacji pod nazwą  „Stowarzyszenie Polskich Saperów na Ob-
czyźnie”, obejmujące swoją działalnością wszystkich saperów na obczyźnie: zrzeszo-
nych  i niezrzeszonych.        

Wiesław L. Ząbek

Początkowo powstawały samorzutnie  jako koła samopomocy koleżeńskiej wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostają-
cych na emigracji po zakończeniu II wojnie światowej. Z chwilą utworzenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, organizacji kombatanckiej 
powstałej w 1946 r. w Londynie, tworzyły się lokalne koła przy tych stowarzyszeniach oraz byłych jednostkach wojskowych zarówno w Wielkiej 
Brytanii jak w innych krajach, gdzie osiedlali się Polacy.
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85 lat 
gen. bryg. w st. spocz. mgr. inż.

Zdzisława Barszczewskiego 

Urodził się 17.02.1931 r. w m. Surowa. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
w  Otałęży oraz gimnazjum ogólno-

kształcącego w Mielcu, w 1949  r. wstąpił do 
Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej 
we Wrocławiu, którą trzy lata później ukoń-
czył jako prymus. 

Po promocji został skierowany do służ-
by w  1. Praskim Pułku Piechoty w  Warsza-
wie. Wkrótce został wyznaczony na dowód-
cę kompanii saperów. Przez 4 miesiące był 
z  plutonem na rozminowaniu podejrzanych 
miejsc w Puszczy Kampinoskiej, okolic Karo-
lina - siedziby „Mazowsza” i Pilicy w rejonie 
Warki. 

Jesienią 1953 r. został przeniesiony na do-
wódcę plutonu podchorążych w  Oficerskiej 
Szkole Inżynierii, a dwa lata później zdał eg-
zamin na studia w WAT, na Fakultecie Inży-
nieryjno-Saperskim. 

Po ich ukończeniu w  1960 r. zajmował 
stanowiska dowódcze w ŚOW. Był m.in. do-
wódcą: 1. bpont 1. ppont w Brzegu, z którym 
uczestniczył w kilku ćwiczeniach z dywizjami 
okręgu, a także w ochronie licznych mostów 
przed zniszczeniem przez napór kry lodowej 
i  w  rozbijaniu zatorów lodowych; 21. bsap 
10. DPanc w Świdnicy, z którym brał udział 
w  wielu ćwiczeniach z  oddziałami dywizji; 
6.  ppont w  Głogowie, który sformował od 
podstaw w ciągu 6 miesięcy, a po dobrze zda-
nej inspekcji w 1968 r. pułk został wyróżniony 
w  Dyrektywie MON. Następnie skierowano 
go na Podyplomowe Studia Operacyjno-Stra-
tegiczne w ASG WP, po ukończeniu których 
pracował w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych 
ŚOW, jako szef wydziału i następnie zastępca 
szefa.

W  grudniu 1973 r. objął obowiązki za-
stępcy komendanta WSOWInż. ds. szkolenia 
we Wrocławiu, a po nagłej śmieci jej komen-
danta gen. bryg. Telesfora Kuczki w  dniu 
13.03.1974 r. powierzono mu pełnienie obo-
wiązków komendanta tej Uczelni, którą z po-
wodzeniem kierował przez ponad osiem lat. 
W okresie tym Uczelnia rozwijała się wszech-
stronnie, przebiła się do czołówki wśród wyż-
szych szkół oficerskich (WSO). Była m.in. 
pięciokrotnie wyróżniana w  rozkazie MON, 
a  w  1978 r. zdobyła także miano „Mistrza 
Gospodarności” wśród wielu WSO i  ośrod-
ków szkolenia. Poczytuje sobie za zaszczyt, 
że dane było mu kierować budową i urządza-
niem Muzeum Wojsk Inżynieryjnych (zdoby-
wać środki finansowe, materiały i odpowied-
nich fachowców oraz organizować prace), 
które powstało z  inicjatywy gen. Czesława 
Piotrowskiego – szefa Wojsk Inżynieryjnych 
MON i  pod jego nadzorem merytorycznym 
oraz przy wsparciu materiałowym i  rzeczo-

wym. Zostało one uroczyście otwarte przez 
Generała w  dniu 22.08.1976 r., po promocji 
kadetów na chorążych.

W  1979 r. płk Barszczewski mianowany 
został na stopień generała brygady.

W  1982 r. został skierowany do pracy 
poza wojskiem, na stanowisko komendan-
ta głównego OHP, bo trzeba było ratować 
je od upadku. Jak twierdzi, został rzucony 
na bardzo głęboką wodę, bo ogrom bardzo 
trudnych i złożonych zadań był tak wielki, że 
przez pół roku po prostu „tonął”. Udało mu 
się jednak z  pomocą pozyskanych oficerów 
służby czynnej i rezerwy oraz zaangażowanej 
i  przeważającej części kadry OHP, w  ciągu 
trzech lat doprowadzić je do takiego stanu, 
że sprawnie funkcjonowały, właściwie reali-
zowały zadania szkoleniowo-wychowawcze, 
stały się wartościową państwową jednostką 
organizacyjną. 

Po pięciu latach wyjątkowo trudnej i wy-
czerpującej pracy powrócił do Sił Zbrojnych 
RP, na stanowisko szefa Wojsk Inżynieryj-
nych MON.

W  marcu 1993 r. zakończył ponad 43. 
letnią służbę wojskową i odszedł w stan spo-
czynku. Za owocną pracę i  służbę odzna-
czony został m.in.: OOP III, IV i V kl., ZKZ 
i wieloma medalami, a także wyróżniony ty-
tułem „Honorowy obywatel miasta Głogowa”.

Po zwolnieniu ze służby wojskowej nie 
spoczął, lecz zaangażował się w  pracy spo-
łecznej i  pisarskiej. Przez 4 lata pracował, 
z  dużym powodzeniem, jako wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZiOR WP we 
Wrocławiu i  następnie przez 8 lat jako pre-
zes tej wojewódzkiej organizacji związkowej. 
Z  chwilą powołania do życia Stowarzysze-
nia Saperów Polskich zaangażował się także 
w  jego pracach na szczeblu centralnym i  lo-
kalnym.

Stara się popularyzować historię i  trady-
cje polskich saperów. Napisał i wydał książki: 
„Przywrócone Życiu. Rozminowanie Ziem 
Polski” i „Sylwetki Saperów”, a także jego sta-
raniem i  pod redakcją zostały opracowane 
i wydane następujące książki: „Generał Het-
manem Polnym Zwany” (o gen. Ohanowiczu 
– legendzie w ŚOW), „Barwy Służby – Śląski 
Okręg we Wspomnieniach”, „Wierni Ojczyź-
nie”, „Polscy saperzy polegli w latach 1914 – 
2010” oraz  ”6. Głogowski Pułk Inżynieryjny”. 
Napisał również kilka artykułów, które zosta-
ły zamieszczone w wydanych, przez wrocław-
skie środowisko wojskowe książkach.

Dodać jeszcze trzeba, że jego staraniem 
wykonano i  wmurowano dwie tablice pa-
miątkowe; jedną w  Bazylice Mniejszej we 
Wrocławiu poświęconą polskim saperom - 
uczestnikom rozminowania ojczystego kra-

ju i  drugą – na 
budynku szta-
bowym byłej 
„Wrocławskiej 
Inżynieryjnej” 
przypominającej, 
że w  tym obiekcie 
funkcjonowała ona 
w latach 1946 – 1994. 

Generał Barszczew-
ski na wszystkich zajmowa-
nych stanowiskach służbowych 
z  obowiązków służbowych starał się wywią-
zywać wzorowo. Przestrzegał cnoty żołnier-
skie (dziś zapomniane i niedoceniane), które 
zaszczepiał podwładnym i od nich ich ocze-
kiwał. Nie bał się podejmować trudnych de-
cyzji, a jednocześnie torujących postęp, które 
później okazywały się trafne i  były zalecane 
przez przełożonych innym do stosowania. 
Ciągle cechował go twórczy niepokój, który 
starał się zaszczepiać podwładnym. Zainicjo-
wał i zrealizował wiele prac związanych z roz-
budową poligonowej i gabinetowej bazy szko-
leniowej, socjalnej i  techniczno-logistycznej, 
z efektów których korzystała głównie Uczel-
nia, a także Wojska Inżynieryjne. Jest to czło-
wiek, który w  pracy służbowej i  społecznej 
wymagał „dobrej roboty”, wyjątkowo zaan-
gażowany, o  dużej wiedzy i  doświadczeniu, 
wielkich zdolnościach i  umiejętnościach or-
ganizatorskich, godny do naśladowania przez 
nas saperów- kontynuatorów chlubnych tra-
dycji Wojsk Inżynieryjnych WP.

płk dr inż. Jerzy Marczak
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MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

POJAZD MINOWANIA NARZUTOWEGO  PMN
(projekt badawczy „KROTON”)

Przeznaczenie:
Platforma Minowania Narzutowego (PMN) na podwoziu kołowym 
przeznaczona jest do ustawiania narzutowych przeciwpancernych 
zapór minowych, przez pododdziały wojsk inżynieryjnych szczebla 
taktycznego. PMN umożliwia ustawienie zapór minowych o różnych 
wielkościach, gęstościach minowania i  czasach samolikwidacji. 
Wymagane parametry zapory uzyskuje się poprzez odpowiednie 
zaprogramowanie komputera pokładowego, ustawienie, położenie 
miotaczy i odpowiednią prędkość jazdy w czasie ustawienia zapory.

Wyposażenie standardowe:
- podwozie samochodu ciężarowego (produkcji zakładów w Jelczu) 

z  dwuosobową kabiną pancerną wyposażoną w  ogrzewanie, 
klimatyzację i  filtrowentylację, system centralnego pompowania 
kół,

- platforma nośna z  czterema lub sześcioma (opcja) miotaczami, 
każdy miotacz umożliwia załadowanie 20 kaset z minami, (w sumie 
400 lub 600 min),

- komputer pokładowy służący do programowania parametrów pola 
minowego i wizualizacji danych na mapie cyfrowej,

- 81 mm wyrzutnie granatów dymnych,
- system łączności wewnętrznej FONET,
- zestawy słuchawkowe (z aktywną redukcją szumów) dla kierowcy 

i dowódcy,
- radiostacja UKF typ RRC9311AP,
- GPS oraz hodometr,
- Trenażer (opcja)

Dane techniczne:
- Prędkość maksymalna ............................................................. 85 km/h,
- Pokonywanie przeszkód wodnych .............................................. 1,2 m,
- Jazda po pochyleniu bocznym .................................................... do 20º,

- Zasięg po drogach utwardzonych ............................................ 650 km,

- Czas załadowania jednostki minowania ........................... do 20 min.,
- Czas ustawienia narzutowej zapory minowej z  jednostki 

minowania ............................................................................ do 15 min.,
- Odległość miotania min od osi pojazdu zależnie od ustawienia 

miotaczy .....................................................0 do 90 m (na obie strony),
- Prędkość minowania ................................................. od 5 do 22 km/h
- Możliwość miotania min na boki i do tyłu pojazdu,
- Programowany krok minowania ................................. 1, 2,3 sekundy,
- Programowany czas samolikwidacji ................ 1, 4, 10, 45 i 120 dni,
- Programowana gęstość minowania ..................... 0,03¸ 0,3 miny/m2.
    

Opracował na podstawie materiałów
OBRMZiT KP HSW oraz WITI

płk w st. spocz. mgr inż. Jan Kade       

Na początku XXI wieku Kombinat Przemysłowy Huty Stalowa Wola podjął prace konstrukcyjne a  następnie po pomyślnych badaniach 
przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej uruchomił jednostkową produkcję transportera minowania narzutowego na podwoziu 
gąsienicowym a następnie z środków własnych i MNiSW na podwoziu kołowym (wszystkie elementy platformy – produkcji polskiej).



PREZENTACJA FIRMY

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. 
w Dęblinie

Historia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dę-
blinie sięga roku 1959, kiedy to powołano Wojskowe Zakłady Naprawcze 
w Dęblinie, Zegrzu, Grudziądzu i Celestynowie. Zwierzchni nadzór nad 
zakładami w ramach narodowych planów gospodarczych powierzono Mi-
nistrowi Obrony Narodowej, zaś bezpośredni - Szefowi Wojsk Inżynieryj-
nych MON. Ustanowiono dyrektora jako samodzielnie kierującego i od-
powiedzialnego za przedsiębiorstwo. Z powodu zatrudniania dużej liczby 
pracowników zakłady stały się atrakcyjnym podmiotem na rynku pracy 
w regionie. Przedsiębiorstwo podczas swojej działalności przechodziło sze-
reg zmian związanych z przekształceniami prawnymi.

Od początku istnienia Zakład specjalizował się w remontach, moder-
nizacji i modyfikacji sprzętu eksploatowanego w SZ RP. Doświadczenie 
ostatnich 20 lat to wyremontowanie: 443 szt. transporterów gąsienicowych 
PTS-M, 133 szt. mostów towarzyszących BLG-67, 181 szt. spycharko-ła-
dowarek SŁ-34, 92 szt. spycharek DZ-27S, 30 szt. transporterów rozpo-
znania inżynieryjnego TRI, 39 szt. transporterów MTLB, 75 szt. spycharek 
BAT-M, 149 szt. koparek K-407C, oraz wyprodukowanie i dostarczenie 
226 szt. zestawów minersko-rozpoznawczych ZMR 89 (Alba), 43 szt. 
przyczep do transportu łodzi PTŁ, 49 szt. ustawiaczy min UMP-03, 24 szt. 
kontenerowych stacji oczyszczania wody KSW-12.

Spółka od lat poszerza swoją ofertę produkcyjno-remontową i zakres 
świadczonych usług. Działalność produkcyjna i  usługowa oparta jest na 
wysokiej jakości materiałach i podzespołach dostarczanych przez renomo-
wanych producentów, a wszelkie prace realizowane są przez doświadczoną 
kadrę inżynieryjno-techniczną i produkcyjną.

Ważnym wydarzeniem w  historii Spółki były obchody 55-lecia ist-
nienia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. Była to okazja nie tylko do 
uczczenia  jubileuszu, ale także czas refleksji nad przeszłością i przyszłością 
Zakładu.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. miały okazję gościć Przedsta-
wicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, w skład którego wcho-
dzili Attaché kilkudziesięciu państw świata. Niniejsza wizyta była oka-
zją do zaprezentowania potencjału produkcyjno-remontowego zakładu 
jak również możliwością przedstawienia bogatej oferty. Attaché z Woj-
skowego Korpusu Dyplomatycznego byli szczególnie zainteresowani 
wystawą sprzętu eksploatowanego na potrzeby SZ RP. Główną atrakcją 
wystawy był pokaz dynamiczny sprzętu inżynieryjnego.




