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OD REDAKCJI

Temat z okładki

Szanowni Czytelnicy,
54. numer SAPERA, traktowany
w pierwotnym zamyśle jako jubileuszowy,
(miał prezentować koła SSP i ich dokonania) wpisuje się w XV-lecie Stowarzyszenia
Saperów Polskich. Zawiera więc szeroką
gamę różnorodnej działalności Stowarzyszenia: od tradycji, relacji z aktualnie
obchodzonych rocznic i historycznych
wydarzeń poprzez współczesne dokonania jednostek wojsk inżynieryjnych aż do
prezentacji terenowych struktur Związku,
saperskich spotkań i ciekawych faktów
z życia szeroko rozumianej „rodziny saperskiej”.
Toteż w dziale TRADYCJE w działalność Stowarzyszenia Saperów Polskich,
wpisują się w obchody 70 – lecia operacji
przełamania Wału Pomorskiego, forsowania Odry i Nysy Łużyckiej zakończonej udziałem jednostek Wojska Polskiego
w szturmie Berlina. Dokumentują te wydarzenia foto-kroniki z Płyty Czerniakowskiej w Warszawie, z Siekierek i Gozdowic
nad Odrą. Przypominamy również 70.
rocznicę odbudowy kraju ze zniszczeń
powojennych, w tym i rozminowania
Warszawy oraz Wielką Operację Rozminowania Terytorium Polski artykułem
„Akcja rozminowania i odbudowa kraju ze
zniszczeń” pióra płk dr Wiesława Leszka
Ząbka.
W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH tradycyjna garść nowinek
i nowatorskich przedsięwzięć organizowanych przez jednostki i garnizony saperskie.
Natomiast SAPERSKIE SPOTKANIA są
znakomitą okazją do interpersonalnych
spotkań, mogą również spełniać formę
inspiracji dla podobnych działań kół terenowych i środowisk saperskich. Stąd,
selektywnie relacjonujemy różnorodne
formy saperskich spotkań od „opłatkowych”, „noworocznych”, „jajeczkowych” aż
po bardziej kameralne czy środowiskowe
biesiady.

INFORMACJE, to nader
interesujący artykuł „Muzeum saperskie” kmdr. mgr
inż. Andrzeja Lipińskiego,
dzieło grupy zapaleńców
i miłośników tradycji wojskowych. W dziale EPITAFIA
przypominamy 10. rocznicę
śmierci śp. gen. dyw. Czesława Piotrowskiego w opracowaniu gen. bryg. mgr. inż.
Zdzisława Barszczewskiego.
Prezentujemy także informację z pożegnania śp. mjr
Tadeusza Dzięciołowskiego,
współzałożyciela koła nr 28
SSP oraz śp. płk Mariana Tomaszewicza, byłego żołnierza
4. Łużyckiej Brygady Saperów
w Gorzowie Wielkopolskim.
W dziale MASZYNY
I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH prezentujemy
Transporter rozpoznania inżynieryjnego opracowany przez
płk mgr inż. Jerzego Kadego.
I z nowego działu Misscellanea kolejna prezentacja
Saperów II Rzeczypospolitej
zgromadzona ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie przez
mgr Edytę Polko-Ładak.
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek
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ŚWIĘTO SAPERA nierozerwalnie wiąże się z obchodami Jubileuszu 15 –lecia Stowarzyszenia Saperów
Polskich. Uroczyste obchody odbędą się 18 września
2015 r. o godz. 11.00 w klubie WAT w Warszawie.
W programie uroczystości przewidziano m.in.: KONFERENCJĘ „Taktyka i technika Wojsk Inżynieryjnych
wczoraj i dziś”; główną część JUBILEUSZ 15-LECIA
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH oraz
SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE.
Z tej okazji prezes SSP płk dypl. [r] Tadeusz
Dzikowski składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia oraz żołnierzom wojsk inżynieryjnych serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z dokonań w pracy
społecznej i saperskiej służbie.

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Święto Wojsk Inżynieryjnych w Kazuniu
W dniu 17 kwietnia w 2. Mazowieckim Pułku Saperów odbyły się uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych. Święto, które obchodzimy w dniu 16 kwietnia jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla wszystkich saperów. W rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 r.
podczas której powodzenie operacji okupiło swym życiem tysiące żołnierzy wojsk inżynieryjnych jest symbolem oddania, nieustępliwości
i odwagi polskich saperów.

U

roczystości rozpoczęła msza polowa z udziałem zaproszonych
gości, byłych dowódców kazuńskiej brygady oraz zaprzyjaźnionych jednostek, weteranów i kombatantów, władz samorządowych i lokalnych oraz dzieci z pobliskich szkół. Wśród honorowych gości swoją obecnością zaszczycili saperów: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej wiceminister Maciej Jankowski
oraz wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO,
poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jadwiga Zakrzewska.
Po przyjęciu meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości dowódca pułku pułkownik Adam Przygoda wraz wiceministrem
Maciejem Jankowskim zajęli miejsce na trybunie honorowej. Zgodnie z wojskowym ceremoniałem odegrano Hymn Państwowy i setki
saperów wspólnie odśpiewało „Mazurka Dąbrowskiego”.
„To przede wszystkim saperzy walcząc z żywiołami ratują życie
i mienie ludności cywilnej. Zawsze są tam, gdzie oczekuje się ich pomocy.” – podkreślał profesjonalizm swoich żołnierzy dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Następnie głos zabrał wiceminister Maciej
Jankowski. „Wojska inżynieryjne są jednym z najważniejszych rodzajów wojsk we współczesnej armii. Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy powinność saperska jest pełniona odpowiedzialnie z honorem ”
– podsumował dokonania saperów.

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
Poseł na Sejm RP, Jadwiga Zakrzewska, swoje przemówienie zakończyła słowami hymnu saperskiego „czarno - czerwoni rodzina, ma
miła, czarne to ziemia, czerwona krew w żyłach”
Po krótkich przemówieniach okolicznościowych nastąpiło odczytaniu decyzji o nadaniu odznaczeń oraz mianowaniach na wyższe
stanowiska służbowe.
Całość ceremonii zakończyła się defiladą wojskową, którą poprowadził szef sztabu 2. pułku saperów. Chwilę później, po odprowadzeniu sztandaru przez kompanię honorową rozpoczęła
się kolejna część obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. Wśród
atrakcji był pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu pododdziałów. Ogromne zainteresowanie wzbudzały potężne
pojazdy, maszyny, roboty. Nie mogło zabraknąć również wojskowej
grochówki, której zapach unosił się w powietrzu. Równocześnie na
hali sportowej pułku odbyły się zawody sportowo-obronne dla młodzieży szkolnej zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół
Twierdzy Modlin.
Tegoroczne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych pokazały, że
współczesny saper to żołnierz na którego zawsze można liczyć. Wyposażony w sprzęt specjalistyczny, doświadczony oraz w gotowości
do działania w kraju i poza jego granicami. Jednocześnie żołnierz,
który może być dumny ze swojej służby. Chwała Saperom!
mjr Dariusz Urban
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Urządzanie i utrzymanie przeprawy na Odrze
W dniach 18 – 20.06.2015 r. przeprowadzono ćwiczenie taktyczno – inżynieryjne pk. MOST-15 na temat „Działanie kompanii
pontonowej podczas urządzania i utrzymania przepraw z parku
pontonowego PP – 64”. Ćwiczeniem kierował dowódca batalionu
pontonowego ppłk Artur Gruszczyk.

G

łównym celem ćwiczenia było dokonanie oceny przygotowania kompanii pontonowej do działania zgodnie z przeznaczeniem. W ćwiczeniu wzięło udział blisko dwustu żołnierzy
z batalionu pontonowego 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
oraz żołnierze rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych. Wzmocnioną
kompanią pontonową dowodził por. Radosława Lewandowski. Na
podstawie przyjętych założeń taktycznych kompania realizowała zadania związane z planowaniem i organizowaniem działań taktycznych
w zakresie przemieszczenia, rozmieszczenia wojsk, a przede wszystkim wykonywania zadań urządzania i utrzymania przepraw na Odrze.
W trakcie ćwiczenia pododdziały wykazały się bardzo dużą wiedzą
i zaangażowaniem w wykonywaniu zadań specjalistycznych.
Kulminacyjnym punktem ćwiczenia w dniu 20.06.2015 r. było
zbudowanie mostu wstęga mieszana typu C z parku pontonowego PP – 64 łączącego brzegi Polski (m. Rąpice) i Niemiec (m.Wellmitz). Most służył także uczestnikom 20 Jubileuszowego Marszu
Nadodrzańskiego 2015, zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Nadzór
merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawowali się Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Andrzej Solarz oraz dowódca 2. pułku inżynieryjnego płk Marek
Wawrzyniak.

W podsumowaniu kierownik ćwiczenia - dowódca bpont ppłk
Artur Gruszczyk dobrze ocenił działanie ćwiczącej kompanii. Osiągnięte wysokie wyniki przez ćwiczące pododdziały, a także zaangażowanie żołnierzy rezerwy i NSR pozwoliły potwierdzić ich bardzo
dobre przygotowanie do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.
mjr Piotr Kranz
Zdjęcia: ppor. Karolina Sparzyńska

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach
pk. RUBIN-15 w 2. Pułku Inżynieryjnym
W dniach 26-29.05.2015 r. w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach
pk. RUBIN-15 na temat: „Planowanie i organizowanie wsparcia inżynieryjnego działań przez pododdziały w rejonach odpowiedzialności podczas prowadzenia połączonej operacji obronnej. Ćwiczeniem kierował dowódca pułku płk Marek Wawrzyniak. Podczas ćwiczenia dokonano oceny wybranych elementów przygotowania pułku
do działania zgodnie z przeznaczeniem.

G

łównymi problemami taktycznymi rozpatrywanymi podczas
ćwiczenia były: dowodzenie i kierowanie podległymi pododdziałami, metodologia pracy komórek funkcjonalnych SD,
zbieranie, studiowanie i analizowanie danych do decyzji dowódcy,
planowanie działań wsparcia inżynieryjnego w rejonie odpowiedzialności, przygotowanie i użycie elementów ugrupowania bojowego
pododdziałów w realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego podczas
prowadzenia operacji obronnej, planowanie przemieszczenia pododdziałów na dużą odległość w warunkach oddziaływania przeciwnika,
doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się technicznymi środkami dowodzenia i łączności oraz kierowanie elementami ugrupowania
bojowego w realizacji zadań.
W czasie ćwiczenia zgrywano wybrane elementy systemów walki:
dowodzenia, rozpoznania, wsparcia inżynieryjnego, zabezpieczenia
logistycznego, obrony przed bronią masowego rażenia i obrony przeciwlotniczej.
W trakcie ćwiczenia doskonalono indywidualne i zespołowe
umiejętności ćwiczących dowództw i sztabów w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych stanowiskach oraz czynności procesu
dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego do planowania użycia sił
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i środków podczas realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego. Ćwiczący rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z zaistniałej sytuacji
oraz opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze. Omówienia wstępnego ćwiczenia dokonał dowódca pułku płk Marek
Wawrzyniak. Dowódca pułku podkreślił, że doświadczenia i wnioski zdobyte podczas ćwiczenia posłużą w dalszej działalności szkoleniowej. Ćwiczenie to było kolejnym etapem przygotowania pułku
do udziału w ćwiczeniach organizowanych przez przełożonego oraz
w ćwiczeniu z wojskami pk. AMETYST-15.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: kpt. Sylwester Ludwiczak
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Szkolenie Wojskowych Jednostek Odbudowy
2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
W dniach 11 – 12.03.2015 r. odbyło się szkolenie zintegrowane Wojskowych Jednostek Odbudowy (WJO) nr 1 i 2
na przykoszarowym placu ćwiczeń 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego w miejscowości Łojewo.

F

unkcjonowanie WJO umożliwia szybsze i bardziej elastyczne reagowanie Sił Zbrojnych RP na zagrożenia
niemilitarne. Wojskowe Jednostki Odbudowy wchodzą
w skład systemu reagowania kryzysowego SZRP. Powstały na
bazie istniejących już pododdziałów wojsk inżynieryjnych,
stacjonujących w garnizonach zlokalizowanych w rejonach
występowania zagrożeń naturalnych. Podstawowym zadaniem WJO jest utrzymanie zdolności do realizacji zadań
związanych z reagowaniem kryzysowym w postaci:tymczasowej naprawy i odbudowy zniszczonej infrastruktury mostowej, w tym mostów niskowodnych o konstrukcji składanej
lub stalowo-drewnianej i drewnianej; prowadzenia ewakuacji ludzi i ich mienia oraz zwierząt hodowlanych z rejonów
podtopień i zagrożonych powodzią; tymczasowej naprawy
i odbudowy uszkodzonych dróg; wzmacniania i tymczasowej
odbudowy wałów przeciwpowodziowych; wypompowania
wody z zalanych budynków; zasilania w energię elektryczną
obiektów i niewielkich rejonów odciętych od zasilania energią
i oczyszczania wody.
W ramach zajęć doskonalono indywidualne umiejętności
podczas wykonywania zadań reagowania kryzysowego w tym

posługiwania się sprzętem będącym na wyposażeniu poszczególnych grup
oraz ich współdziałanie. Nadzór nad realizacją szkolenia sprawowali dowódcy WJO nr 1 mjr Jacek Lewandowski oraz WJO nr 2 mjr Piotr Kranz. Praktyczna realizacja montażu i układania przęseł mostu na podporach, naprawy
i odbudowy uszkodzonych dróg oraz ewakuacji poszkodowanej ludności
i mienia wykazały dobry poziom przygotowania do realizacji zadań.
kpt. Sylwester Ludwiczak

„ Katyń - Ocalić od zapomnienia” - obchody 75. rocznicy
zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
W dniu 19.04.2015r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę zbrodni katyńskiej.

J

uż po raz siódmy 2. Mazowiecki Pułku Saperów, Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego i Związek Oficerów Rezerwy zorganizowały obchody upamiętniające zbrodnię ludobójstwa popełnioną na polskich żołnierzach i funkcjonariuszach.

4

W tegorocznych uroczystościach uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej
Jankowski, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –
Jadwiga Zakrzewska, dowódca Garnizonu Kazuń, a zarazem dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów pułkownik
Adam Przygoda, władze lokalne i samorządowe powiatu
nowodworskiego.
Msza święta, w której licznie uczestniczyła młodzież
szkół nowodworskich w całości była poświęcona ofiarom
zbrodni katyńskiej. Po zakończeniu części religijnej obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej przeniosły się na Skwer
księcia Stanisława Poniatowskiego.
Od Mazurka Dąbrowskiego i wciągnięcia flagi państwowej na maszt rozpoczęła się uroczystość patriotyczna prowadzona przez kapitan Agnieszkę Królak.
„Ocalić od zapomnienia” - podkreślał w swoim wystąpieniu nie tylko podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Maciej Jankowski ale również dyrektor Szkoły nr
2 w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Malasiewicz, której
uczniowie zasadzili dąb pamięci ku czci kapitana rezerwy
sapera Jana Wnęka, oficera batalionu mostowego w Kazuniu, batalionu elektrotechnicznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 5 dywizjon taborów w Bochni, którego zamordowano strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku
w Charkowie.
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Dzień Sapera w 2. stargardzkim batalionie saperów
„Corocznie dzień 16 kwietnia wojska inżynieryjne honorują wysiłek saperskich zmagań na frontach wojennych, a także dokonania w codziennej
pokojowej służbie, uroczyście obchodząc Dzień Sapera. Dla nas – żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych jest to dzień szczególny – dzień upamiętniający
ofiarność i bohaterstwo saperów walczących i poległych w walkach za Ojczyznę, dzień zadumy nad tymi, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną saperską wartę, ale także dzień satysfakcji z naszych osiągnięć, z rzetelnie wykonywanych zadań i obowiązków.” Takimi słowami po oficjalnym
przywitaniu gości dowódca batalionu podpułkownik Sławomir Szwemin rozpoczął uroczystość. W tym roku batalion saperów obchodził Dzień Sapera oraz Święto Batalionu 20-go kwietnia.

W

tym szczególnym dla saperów dniu wśród zaproszonych gości nie mogło także zabraknąć przyjaciół batalionu z Puław,
historyków pana Zbigniewa Kiełba oraz Lecha Marczaka.
Kontynuując swoją współpracę z jednostką na spotkaniu z żołnierzami
oraz młodzieżą i przedstawicielami miasta udzielili bardzo dobrej saperskiej lekcji historii. Pan Zbigniew Kiełb w zrekonstruowanym mundurze ppłk Stanisława Magnuszewskiego poprowadził wykład na temat
tradycji saperskich. Przedstawił zarys historii 2. pułku saperów kaniowskich, z którego swoje tradycje czerpie 2. stargardzki batalion saperów.
Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu komunalnym,
gdzie po odczytaniu apelu pamięci poległych oraz salwie honorowej,
nastąpiło złożenie wieńców oraz zniczy pod obeliskiem saperów 12.
Dywizji Zmechanizowanej. Tym gestem jak co roku została uczczona
pamięć poległych saperów. Kończąc pierwszą część uroczystości na
Cmentarzu Komunalnym, żołnierze oraz goście przeszli na plac apelowy jednostki wojskowej.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Dariusz Górniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Szczecin pułkownik Krzysztof Stachowiak, dowódca
Garnizonu Stargard Szczeciński pułkownik Krzysztof Król, szef Wojsk
Inżynieryjnych 12. Dywizji Zmechanizowanej podpułkownik Rajmund Giera, włodarze miasta, a także dowódcy batalionów, oficerowie
sztabu 12 BZ, oficerowie instytucji wojskowych, byli dowódcy jednostki, honorowi i emerytowani żołnierze 2 bsap, przedstawiciele służb
mundurowych i instytucji cywilnych miasta Stargard Szczeciński. Dowódcą uroczystości rocznicowej był zastępca dowódcy batalionu major
Marek Niziołek.
Na placu apelowym stanęła kompania honorowa pod dowództwem
kapitana Roberta Włodarczyka oraz kolumny pododdziałów 2 stargardzkiego batalionu saperów, a także 12 Brygady Zmechanizowanej.
Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Marynarki Wojennej ze Świnoujścia. W tym szczególnym dniu dowódca batalionu pragnąc podziękować żołnierzom oraz pracownikom wojska za codzienną ofiarną służbę
i pracę, godną kontynuację wspaniałych tradycji, wyróżnił odznaką pamiątkową: majora Marka Niziołka, kapitana Tomasza Jaskulskiego,
podporucznika Marcina Smusa, chorążego Andrzeja Konowalczy-
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ka, chorążego Damiana Kalupę, chorążego Aleksandra Pastuszaka,
sierżanta Gerarda Płaczka, starszego kaprala Sebastiana Kaweckiego, starszego szeregowego Macieja Milasa, urlopami krótkoterminowymi, pochwałą, listem gratulacyjnym, a także nagrodą uznaniową. Oprócz tego puchary ufundowane przez starostę stargardzkiego
otrzymała zwycięska drużyna w zawodach użyteczno-bojowych pod
dowództwem starszego kaprala Marcina Kilińskiego, a także najlepsi
kierowcy „Dwunastki” sierżant Mariusz Romanowski i starszy szeregowy Maciej Milas. W uznaniu przykładnej współpracy ze Związkiem
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, kultywowaniu tradycji 2.
Pułku Saperów Kaniowskich, upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych oraz podejmowanych na rzecz patriotycznego wychowania
młodzieży Prezes Zarządu Związku Oficerów Rezerwy RP pułkownik
rezerwy Alfred Kabata za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
udekorował srebrnym medalem sztandar batalionu saperów.
Na komendę dowódcy uroczystości, pododdziały ruszyły do defilady. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolumny żołnierzy oraz
sprzęt wojskowy, znajdujący się na wyposażeniu 2. stargardzkiego batalionu saperów
Na uroczystości rocznicowe, została zaproszona młodzież z klas
mundurowych, a także dzieci ze stargardzkich szkół i przedszkoli, którzy okazali się najwierniejszymi fanami saperów wręczając im laurki.
Dla nich główną atrakcją wizyty w jednostce wojskowej było oglądanie
sprzętu wojskowego, takiego jak: MS-20 Daglezja, Maszyna Inżynieryjno-Drogowa, Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego, Pływający
Transporter Samobieżny, Hibneryt, Rosomak, sprzęt nurkowy oraz pojazdy strażackie i policyjne. Po zakończonym zwiedzaniu, mogli posilić
się specjalnie przygotowaną saperska grochówką.
W tym szczególnym dla saperów dniu miało również miejsce pożegnanie zasłużonego dla batalionu podoficera sekcji personalnej starszego chorążego Krzysztofa Piaseckiego, który objął obowiązki służbowe
w 12 Dywizji Zmechanizowanej jako młodszy podoficer specjalista
w sekcji uzupełnień w wydziale personalnym G1.
Judyta Młynarczyk
Zdjęcia: starszy sierżant Adam Dobersztyn
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Brzescy saperzy najlepsi w kraju
Drużyna z 1. Brzeskiego Pułku Saperów, biorąca udział w centralnych zawodach użyteczno – bojowych, okazała się być najlepszym pododdziałem Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Gospodarzem trzydniowej rywalizacji było Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

C

entralne zawody użyteczno – bojowe drużyn saperskich odbyły się
na obiektach szkoleniowych wrocławskiego Centrum Szkolenia,
a uczestniczyło w nich blisko 150 żołnierzy, reprezentujących jednostki inżynieryjne z całego kraju.
W rywalizacji wystartowało trzynaście najlepszych pododdziałów
Wojsk Inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
1. Brzeski Pułk Saperów, 2. Mazowiecki Pułk Saperów, 2. Pułk Inżynieryjny, 5. Pułk Inżynieryjny, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 12. Dywizja Zmechanizowaną, 16. Dywizja Zmechanizowaną, 11. Lubuska Dywizję Kawalerii Pancernej, 6. Brygada Powietrznodesantową, 25. Brygada
Kawalerii Powietrznej, 3. Flotylla Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża,
2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.
W każdej z jednostek przeprowadzono wewnętrzne zawody, mające na
celu wyłonienie najlepszych reprezentacji, które uczestniczyły we współzawodnictwie na szczeblu centralnym.
Zawody użyteczno – bojowe miały na celu ocenę zdolności bojowej
pododdziałów inżynieryjnych rodzajów Sił Zbrojnych oraz uświetnienie
obchodów Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych.
„Wrocławskie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
było gospodarzem zawodów po raz piąty z rzędu…” – mówi major Mariusz
Denkewicz, Szef Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu, kierownik
zawodów – „Rywalizacja tego typu to ogromne przedsięwzięcie szkoleniowe i organizacyjne, wymagające skrupulatnego przygotowania wszystkich
konkurencji w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko po to, aby w sposób
odzwierciedlający faktyczny poziom wyszkolenia żołnierzy, ocenić kto jest
najlepszy.” – podkreśla major.
Drużyny wykazały się wysokim poziomem wyszkolenia zarówno specjalistycznego, jak i ogólnowojskowego, a w trakcie wykonywania poszczególnych konkurencji widać było ogromne zaangażowanie i determinację
każdego z zawodników.
W pierwszym dniu zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami
w strzelaniu z karabinka szturmowego kbs Beryl na celność i skupienie,
a także wykonywali czynności związane z rozpoznaniem inżynieryjnym
przepustu w celu ustalenia sposobu jego zniszczenia oraz rozpoznaniem
odcinka drogi.
Drugi dzień saperskiej rywalizacji obejmował pokonanie pętli taktycznej, na którą składały się: marszobieg na dystansie 3000 metrów, udzielanie pomocy rannemu żołnierzowi, posługiwanie się indywidualnymi
środkami ochrony przed skażeniami, pokonywanie przeszkody wodnej łodzią saperską, rzut kołem ratunkowym, odnalezienie i oznakowanie zapory
minowej na podstawie meldunku z założenia zapory minowej, określenie
szerokości przeszkody wodnej sposobem geometrycznym oraz przygotowanie do pracy radiostacji i nawiązanie łączności z korespondentem.
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Sprawne pokonanie „morderczej pętli” zadecydowało o końcowym
wyniku zawodów. Tutaj liczyła się każda sekunda i każdy zdobyty punkt.
W wyniku pełnej zaangażowania i ambicji rywalizacji drużyny saperów uzyskały następujące wyniki końcowe: I miejsce – drużyna 1 Brzeskiego Pułku Saperów, II miejsce – drużyna 5 Pułku Inżynieryjnego i III
miejsce – drużyna saperów 15 batalionu saperów 16 Dywizji Zmechanizowanej.
„Pokonanie pętli taktycznej wymagało od nas ogromnego wysiłku fizycznego i wytrzymałości…” – mówi kapral Krzysztof Mrowiec, dowódca zwycięskiej drużyny saperów – „Myślę, że w dużej mierze o naszej wygranej przesądziło dobre przygotowanie do zawodów, a także współpraca
pomiędzy żołnierzami w drużynie. Zwycięstwo w tak ważnych zawodach to
dla nas naprawdę ogromny sukces.” – podkreśla podoficer.
Ceremonia zakończenia zawodów odbyła się na terenie wrocławskiego Centrum Szkolenia, w ramach obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych.
Za zwycięstwo w zawodach, drużyna saperów z Brzegu odebrała
z rąk Szefa Oddziału Szkolenia Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownika Bogdana Papierskiego, puchar przechodni Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej, puchar za zajęcie I miejsca oraz medale
i dyplomy.
kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Damian Piórko, szer. Łukasz Dukat
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Prezydent RP Andrzej Duda w 5. pułku inż.

W

dniu 13.08.2015 r. w 5.pułku inżynieryjnym złożył wizytę Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił
Zbrojnych Andrzej Duda. Wraz z prezydentem pułk odwiedzili Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni
Mirosław Różański oraz Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Andrzej Solarz.
Prezydent spotkał się z kierowniczą kadrą pułku, zwiedził salę tradycji, a następnie spotkał się z żołnierzami szkolącymi się w miejscu
stałej dyslokacji. Była to pierwsza wizyta prezydenta w jednostce wojskowej w czasie jego kadencji.
Tekst: kpt. Mirosław Puzyniak
Zdjęcia: sierż. Wiesław Wieczorek
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WAŁ POMORSKI
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0 lat temu oddziały 1.Armii Wojska Polskiego,
w dniach 1-11.02.1945 r. wspólnie z jednostkami Armii Radzieckiej dokonały przełamania
silnie ufortyfikowanych pozycji niemieckich zwane
Wałem Pomorskim [Pommernstellung], w ramach
tzw. „operacji pomorskiej”, stanowiącej część szerokiej operacji wiślańsko-odrzańskiej 1. Frontu Białoruskiego marszałka Gieorgija Żukowa. Ta piękna
karta oręża polskiego, nieco zapomniana we współczesnej historiografii wojskowości, w dalszym ciągu
wywołuje wiele kontrowersji, mitów i przekłamań.
Czy decyzja marszałka Żukowa rzucenia żołnierza
polskiego bez należytego rozpoznania terenu walki,
bez czołgów i artylerii była słuszna?. Czy wysoka
cena za wykonanie bojowego zadania [zginęło ponad 10 tys. ] była konieczna? Pragniemy przywrócić
pamięć o tych wydarzeniach, bohaterstwie żołnierza polskiego, w tym saperów polskich, którzy złożyli daninę krwi w walce o wolność Ojczyzny.
Niemcy w latach 1932-1937 rozpoczęli
budowę umocnień fortyfikacyjnych
na granicy niemiecki-polskiej na
Pomorzu zabezpieczając się
przed ewentualna wojna
prewencyjną. Następnie
rozbudowali je w latach
1944-1945 r. tworząc
silnie ufortyfikowany
rejon tzw. Wał Pomorski. Był to system
umocnień
żelbetowych,
betonowych
z kopułami pancernymi powiązany z terenem, mocno zalesionym.
Z liczną z siecią jezior
i rzek o długości około 275
km. Posiadał 900 schronów
bojowych i stanowisk ogniowych
połączonych transzejami zabezpieczonymi zaporami inżynieryjnymi. Bronił
tej linii XVI i X Korpus Armijny „SS” oraz XV Dywizja „ Waffen SS” złożona z Łotyszy oraz doraźnie
organizowanymi oddziałami tzw. Vollkssturmu.
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P

o wyjściu z Warszawy 1. AWP,
w ramach operacji wiślańsko-odrzańskiej wykonała marsz –
manewr wzdłuż lewego brzegu Wisły
na Bydgoszcz zabezpieczając zaistniała
lukę pomiędzy 1 i 2 Frontem Białoruskim. Decyzją dowódcy 1. FB z dniem
29.01. 1. Armia WP weszła do I rzutu Frontu z zadaniem prowadzenia
natarcia, osłony północnego skrzydła
i w dniu 6. 02. 1945 r. osiągnięcia linii
Odry. Zadanie o tyle było nierealne, iż
oddziały 1. AWP po wykonaniu pieszego marszu były rozciągnięte na ponad
200 km od Bydgoszczy do Rembertowa, gdzie zostały jednostki tyłowe. Ponadto dywizje polskie weszły do walki
z marszu bez należytego rozpoznania
sił i środków bojowych przeciwnika,
jego linii obronnych a ponadto bez
czołgów i artylerii ciężkiej, które pozostały na tyłach z braku paliwa. 30.01.
pod Złotowem 4. DP nawiązała kontakt bojowy z Niemcami broniącymi
linii Podgaje-Jastrowie, którą broniły
oddziały 15. DP „SS”. W dniach 1-3.02
1. DP stoczyła ciężkie walki o Podgaje, a 4. DP z 6.DP o Jastrowie. Krwawe
walki toczyły się również o główna linię obronną Wału Pomorskiego m.in.
Nadarzyce, Czaplinek, Wałcz, Mirosławiec. W dniu 9 lutego utworzono silne
zgrupowanie uderzeniowe w składzie:
1 i 2. DP; 1. WBPanc.; 4.p. czołgów
ciężkich; 13.p.art.panc.; 1. B.Art. armat; 2. B.Art. haubic; 4. B. Art. ppanc;
1. pułk moździerzy i 6 oraz 11 bat. sap.,
które przełamało obronę i 11.02. opanowało Mirosławiec.
W bitwie o Wał Pomorski 1. AWP
straciła około 10 000 żołnierzy. Cena
była wysoka, zbyt wysoka. Brak należytego rozpoznania sił i środków
nieprzyjaciela, nie wykorzystanie oddziałów rozpoznawczych, czołgów, artylerii i broni ciężkiej w początkowym
kresie walk nie może przesłonić bohaterstwo żołnierza polskiego. Trzeba
o tym pamiętać wertując złote karty
oręża polskiego.
Wiesław Ząbek
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Akcja rozminowania i odbudowa
kraju ze zniszczeń wojennych
W bieżącym roku obchodzimy 70- lecie zakończenia II wojny światowej. Nie możemy wszakże zapominać o innej rocznicy tak bliskiej sercu każdego sapera, 70. rocznicy rozpoczęcia Wielkiej Operacji Rozminowania Terytorium Polski, w tym i Warszawy. Pisał o tym –swego czasu- badacz tej problematyki gen. bryg. Zdzisław Barszczewski „Niedoceniana powojenna saperska operacja” [ SAPER nr 2[18]2005, s. 8-9]

D

ruga wojna światowa dla Polski to oprócz znacznych zniszczeń
materialnych i biologicznych, również niezmiernie silne zaminowanie jej 80 % terytorium milionami min, dziesiątkami milionów
pocisków, bomb oraz innych przedmiotów wybuchowych. W wyniku
działań wojennych Polska straciła 38% majątku narodowego, zrujnowanych zostało około 70% zakładów przemysłowych, zniszczonych około
8 tys. linii kolejowych i 15 tys. dróg. W gruzach leżały miasta i osiedla,
spalonych było prawie 350 tys. zagród wiejskich.
Należało przywrócić kraj normalnemu życiu i pracy, uruchomić kopalnie, huty i inne zakłady przemysłowe decydujące o życiu gospodarczym
kraju i zapewniający byt materialny społeczeństwu polskiemu. W tych trudnych latach, wymagających ogromnego
wysiłku nie mogło zabraknąć żołnierzy Wojska Polskiego, tym bardziej, że często wysuwano ich na
odcinki najtrudniejsze, związane z ratowaniem
życia i mienia ludności cywilnej. W sytuacji
braku rąk do pracy i sprzętu mechanicznego pomoc wojska była niezmiernie istotna,
szczególnie w odbudowie zniszczonych
miast, dróg i mostów, przemysłu ciężkiego,
a także w zwiększaniu wydobycia węgla ,
podstawowego w tym czasie źródła energii.

Odbudowa kraju ze zniszczeń
wojennych
Zakres i charakter działań poszczególnych
rodzajów wojsk i służb były różne w poszczególnych
latach. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych [ a nawet w ich trakcie] pododdziały wojsk inżynieryjnych uczestniczyły w rozminowaniu i oczyszczaniu terytorium
kraju z pozostałości wojennych [ min, bomb lotniczych, pocisków i amunicji]. Inne, specjalistyczne pododdziały inżynieryjno-saperskie brały
udziału w pracach minerskich: usuwaniu zapór, bunkrów i fragmentów
fortyfikacji, kominów i grożących zawaleniem budynków.
Jak wcześniej sygnalizowaliśmy Polska należała w Europie do krajów
dotkniętych największymi zniszczeniami wojennymi i najbardziej zagrożonych pozostałościami wojny. Stan ten poważnie komplikował działalność administracji i gospodarki oraz stanowił zagrożenie dla życia ludzkiego i ocalałego majątku. Hamował proces odbudowy kraju ze zniszczeń
wojennych oraz uniemożliwiał zagospodarowanie ziemi. W wytworzonej
sytuacji przed saperami stanęło nadzwyczaj pilne i trudne zadanie: oczyszczenia polskiej ziemi z min, pocisków i innych przedmiotów wybuchowych, przywrócenia jej do życia i zagospodarowania, uwolnienia ludności
od śmiertelnego zagrożenia nimi, stworzenia możliwości odbudowy kraju
i zapewnienia społeczeństwu w miarę normalnych i bezpiecznych warunków życia.
Od pierwszych dni po zakończeniu działań wojennych jednostki inżynieryjno-saperskie zostały zaangażowane do wykonania zasadniczych zadań związanych z odbudową kraju, rozminowaniem i oczyszczaniem terenu oraz odbudową i ochroną obiektów komunikacyjnych na przeszkodach
wodnych. Ważnym kierunkiem udziału wojska w odbudowie kraju było
uruchomienie głównych linii komunikacyjnych na obszarze Polski, umożliwiający szybki transport towarów i ludzi nie tylko dla potrzeb wojska ale
też dla szybko rozwijającej się gospodarki. Kwestią zasadniczą stawała się
odbudowa mostów i wiaduktów, nawet tych doraźnych. Palącą sprawą
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stało się również oczyszczenie głównych rzek z zatopionych wraków oraz
konstrukcji z wysadzonych mostów. Zadaniu temu mogły tylko sprostać
jedynie jednostki inżynieryjno - saperskie, dysponujące odpowiednim
sprzętem i wyposażeniem oraz fachowa kadrą techniczną. np: 5 Brygada
Saperów pracowała przy oczyszczaniu rzek: Wisły, Bugu, Narwi, Wkry./

Warszawskie mosty
Z uwagi na prosty i krótki czas budowy niezastąpione okazały
się mosty pontonowe. W latach 1945 - 1949 saperzy polscy tylko - na
głównych rzekach - zbudowali 19 mosty pontonowe o łącznej długości 5662 m, z tym na Wiśle - 16, Warcie - 2, Bugu -1, Narwi -2, Sanie
-1. Udział w ich budowie wzięły pułki inżynieryjno-saperskie i pontonowe. W samej Warszawie w ciągu tych lat saperzy montowali mosty
pontonowe sześciokrotnie, w tym ten najsłynniejszy pierwszy „pontoniak” z 1945 r. długości 430 m i nośności 16 t. zbudowany w dniach
18.01.1945 r. przez 3. Zmotoryzowaną Brygadę Pontonowo-mostowa
i 6. batalion pontonowo-mostowy, w rejonie położonym 200 m powyżej mostu kolejowego przy Cytadeli. Zbudowany most pontonowy
służył do 6 lutego 1945 r., t.j. do czasu wykonania przez saperów radzieckich drewnianego mostu wysokowodnego na wprost ulicy Karowej. W lipcu 1945 r. w pobliżu odbudowywanego mostu Poniatowskiego zmontowano kolejny most pontonowy w Warszawie. Jak podawało
„Życie Warszawy” [nr 181 z 3 lipca 1945 r.] istniejący most pontonowy
został zamknięty, a cały ruch skierowano na wybudowany przez saperów radzieckich most wysokowodny. Most ten do czasu jego rozformowania, t.j. do 15 października 1945 r. obsługiwany był przez pontonierów 33. batalionu. Nowy most Warszawa otrzymała dnia 3 kwietnia
1946 r. w budowie uczestniczył 39. batalion 5. pułku saperów; 31. batalion 1. pułku pontonowego i 3. batalion saperów 1 Dywizji Piechoty im.
T. Kościuszki. Otwarcie w dniu 22 lipca 1946 r. odbudowanego mostu
Poniatowskiego odciążyło w sposób znaczny ruch na moście pontonowym. W tej sytuacji dalsze utrzymanie mostu było zbędne, został on
rozebrany w sierpniu 1946 r. Po ciężkiej zimie 1947 roku i zniszczeniu
dwóch mostów drewnianych [wysokowodny i kolejowy] zapadła decyzja o ponownym zbudowaniu mostu pontonowego. Jak relacjonowała
„Polska Zbrojna” w nr 92/690 z 12 kwietnia 1947 r. „ ...Do budowy mostu
przystąpili w godzinach wieczornych w dniu 8 kwietnia br. pontonierzy
1. Warszawskiego Pułku Pontonowego [...] budowę ukończono w rekordowym tempie - mimo niesprzyjających warunków, spowodowanych głównie wysoką jeszcze falą na Wiśle. Już w dniu 10 kwietnia w godzinach
wieczornych saperzy zakończyli swe dzieło. Otwarcie nowo zbudowanego
mostu, [...] odbyło się o godz. 15-tej w dniu 11 IV br. ...”
Zbudowany w 1947 r. most pontonowy funkcjonował do 22 lipca
1949 r. Jak podawała „Polska Zbrojna” w nr 209 z 1949 r. „... w latach
1946-49 przez most przechodziło dziennie przeciętnie 27 524 pieszych
i 1 131 pojazdów. Razem most służył 630 dni i przeszło przez niego
22 844 511 przechodniów oraz 938 603 pojazdy...” Wkład więc wojsk
inżynieryjno saperskich w zabezpieczeniu komunikacji był znaczny. Jak
podaje w sprawozdaniu dowódca Wojsk Inżynieryjnych WP gen. dyw.
Jerzy Bordziłowski, saperzy brali również udział w Warszawie w odbudowie mostu Poniatowskiego i mostu kolejowego przy Cytadeli. Z innych miejscowości, gdzie saperzy polscy brali udział w budowie mostów
stałych należy wymienić: Modlin, Włocławek, Grudziądz, Dęblin, Puławy. W ciągu tych lat przeszło i przejechało przez nie ponad 30 mln.
ludzi, 715 tys. furmanek, około 648 tys. pojazdów mechanicznych.

SAPER

TRADYCJE
Budowa mostów - jak wcześniej wykazywaliśmy- była jednym z głównych zadań, jakie wykonywały wojska inżynieryjno-saperskie. Prace te
wykonywano w koordynacji z ogólnym planem odbudowy, opracowanym
przez resort Ministerstwa Komunikacji.. Pododdziały saperskie podejmowały również odbudowę dróg i mostów zniszczonych w czasie powodzi.
Ze względu na znaczne zniszczenia oraz ograniczone siły wojsk inżynieryjno-saperskich, do pracy na niektórych obiektach przydzielano żołnierzy
z pułków piechoty, m.in. żołnierze i saperzy 1 Dywizji ochraniali, a następnie odbudowywali mosty w Warszawie, Wyszkowie, Warce, Serocku, Pułtusku i Różanie. W 1947 r. praca przy odbudowie mostów zniszczonych
w czasie powodzi trwała do późnej jesieni. Rezultatem tego wysiłku było
odbudowanie 57 mostów o łącznej długości 1597 m w porównaniu do 1946
r. kiedy zbudowano zaledwie 47 m. Podobnie w 1948 r. jednostki inżynieryjno - saperskie brały udział w budowie mostów i odbudowie uszkodzonych w czasie wiosennych powodzi. Ogółem w 1948 r. odbudowano i
naprawiono na terenie całego kraju 637 mb. Podobnie i w 1949 r. pomoc
żołnierzy przy odbudowie mostów była znaczna, choć wynosiła tylko 280
mb mostów.
Wkład wojsk inżynieryjno-saperskich w odbudowę mostów drogowych i kolejowych stanowił istotną pomoc na rzecz gospodarki kraju.
Wymownie o tym świadczy fakt, ze w ciągu 5 lat saperzy zbudowali 3 012
mb mostów stałych. Nie ulega wątpliwości, że bez udziału wojska o wiele
trudniejsza byłaby odbudowa zniszczeń wojennych w Polsce.
Mosty, jakie wznosili saperzy, były wyłącznie konstrukcji drewnianej.
Budowa ich trwała krótko, od kilku dni do kilku tygodni, lecz nie były
trwałe. Bardzo często ulegały zniszczeniu przez powodzie i nagły spływ
lodów. Toteż akcja ochrony mostów przed powodzią i odbudowa uszkodzonych absorbowała siły i środki wojsk inżynieryjno-saperskich jeszcze
przez następne lata.

Odbudowa obiektów przemysłowych
i mieszkalnych
Wkład jednostek Wojska Polskiego w odbudowę obiektów przemysłowych, odgruzowanie miast i osiedli również miał istotne znaczenie.
Wiele miast w Polsce zostało zniszczonych w 70-80 %, szczególnie na Ziemiach Zachodnich i w strefie frontowej. Podobny stan zniszczenia był w
przemyśle. W pierwszych latach powojennych zasadniczym kierunkiem
działania Wojska Polskiego w odbudowie kraju było odgruzowanie i porządkowanie miast, w tym w szczególności usuwanie gruzów z głównych
arterii komunikacyjnych. Poza tym większość jednostek saperskich uczestniczyła w pracach minerskich przy wysadzaniu domów, wiaduktów czy innych budowli grożących zawaleniem, rozbijaniu żelbetonowych bunkrów,
kominów czy filarów. Na prośbę władz terenowych dowódcy kierowali do
tych prac, oprócz żołnierzy również środki transportowe.
Zasadnicze prace wykonywały jednak specjalnie w tym celu sformowane
bataliony robocze /później budowlane/ oraz brygady budowlane, wcho-
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dzące organizacyjnie w skład Głównego Kwatermistrzostwa WP. W lipcu
1945 r. po przeformowaniu batalionów eksploatacji i budowy dróg oraz
mostów na bataliony budowlane wzięły one udział w kompleksowych pracach budowlanych, kierując je do odbudowy kompleksów koszarowych
w garnizonach wojskowych i budownictwie mieszkaniowym., m.in. 50. batalion budowlany skierowany został do odbudowy Twierdzy Modlin oraz
do remontu budynków koszarowych i mieszkalnych w Nowym Dworze
Maz. Inne zostały skierowane do odbudowy Warszawy. W kwietniu 1946 r.
bataliony zostały rozwiązane, a na ich miejsce powołano Wojskowe Przedsiębiorstwa Budowlane, które kontynuowały odbudowę Warszawy i innych
garnizonów wojskowych w kraju.

Wielka Operacja Rozminowania oraz Oczyszczanie
Terytorium Polski
Obszar Polski w wyniku działań wojennych został bardzo silnie zaminowany milionami min i zanieczyszczony dziesiątkami milionów pocisków, bomb oraz innych przedmiotów wybuchowych. Pomimo ogromnego wysiłku saperów włożonego w rozminowanie i oczyszczanie kraju
z niewybuchów, z problemem ich występowania nie uporano się.
Sytuacja ta postawiła ówczesne władze, a w szczególności Wojska Inżynieryjne WP przed bardzo pilnym, trudnym i niebezpiecznym zadaniem
rozminowania i oczyszczenia ziem polskich z przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 032
z 28.02.1945 r., oraz rozkazem dowódcy Wojsk Inżynieryjnych WP nr 017
z dnia 5.03.1945 r. wydzielone pododdziały wojsk inżynieryjnych (33 bataliony saperów) przystąpiły do ogólnego rozminowania terytorium kraju.
Efekty pracy saperów w 1945 r. to zdjęcie i unieszkodliwienie 10 240
327 min oraz zniszczenie 22 460 784 sztuk różnej amunicji okupione niestety poważnymi stratami 464 zabitych i 515 rannych saperów.
Pomimo olbrzymiego wysiłku oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych, niezwykłej pracowitości saperów, ich ofiarności i poświęcenia, okupionych ofiarami w ludziach, nie udało się w 1945 r. całkowicie rozminować
kraju, a także zlikwidować amunicji i innych przedmiotów wybuchowych.
Okazało się, że ogrom prac znacznie przerastał możliwości wydzielonych
pododdziałów wojsk inżynieryjnych. W 1946 r. przystąpiono do powtórnego rozminowania kraju, które realizowano siłami 19 batalionów saperów
wspieranych artylerzystami i specjalistami uzbrojenia.
Podczas operacji rozminowania kraju trwającej 12 lat saperzy sprawdzili obszar o powierzchni 271 840 km2, tj. 87% całego terytorium Polski
likwidując prawie 73,6 miliona min, pocisków, bomb oraz innych przedmiotów wybuchowych. Niestety operacji ta okupiona została poważnymi ofiarami w stanie osobowym. W operacji rozminowania kraju śmierć
poniosło 627 saperów a 674 zostało rannych. Szerzej na ten temat pisze
w swojej monografii „Przywrócone życiu. Rozminowanie ziem Polskich”
Zdzisław Barszczewski [ Bellona, Warszawa 1998].
dr Wiesław Ząbek
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CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA SAPERA W WARSZAWIE

C

entralne uroczystości Dnia Sapera w Warszawie poprzedziła
Msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, w intencji saperów polskich, przez Biskupa Polowego WP ks. gen. bryg. Józefa
Guzdka.
Oficjalna część obchodów Święta Sapera odbyła się tradycyjnie
16 kwietnia pod Pomnikiem „Chwała Saperom” na płycie czerniakowskiej w Warszawie. W uroczystości, upamiętniającej 71. rocznicę
forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały 1 i 2 Armii Wojska
Polskiego, uczestniczyli m.in.: z-ca dowódcy GRSZ gen. dyw. Jerzy
Michałowski, liczni przedstawiciele MON, Centralnych Instytucji
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Wojskowych, byli szefowie wojsk inżynieryjnych, weterani, kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich z prezesem płk
Tadeuszem Dzikowskim, młodzież szkolna z Włocławka i Dębicy.
Uroczystości tradycyjnie prowadził Szef zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ płk Andrzej Solarz.
Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Chwała Saperom” i na Płycie Czerniakowskiej. Po tym nastąpiły spotkania, rozmowy i wspomnienia, organizowane w różnych
grupach środowiskowych
WLZ

SAPER

SAPERSKIE ŚWIĘTO
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GOZDOWICE
SIEKIERKI

W

dniu 18.04.2015 r. delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich z prezesem płk dypl. [r] Tadeuszem Dzikowskim
wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Sapera
w Siekierkach i Gozdowicach nad Odrą. Uroczystość w Siekierkach
zabezpieczała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, a w Gozdowicach 5. pułk inżynieryjny im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Szczecin –
Podjuchy. W obchody Święta Sapera w Gozdowicach wziął udział Szef
Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych płk Andrzej Solorz; dowódca 12. DZ gen. dyw. Marek Mecherzyński, dowódca 5. p.inż. płk dypl. Jacek Kwiatkowski.
Wies-Lech
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W HOŁDZIE KOSZALIŃSKIM SAPEROM

W

70 rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej oddano
w Unieściu hołd znanym i bezimiennym saperom, którzy
16 kwietnia 1945 i w latach późniejszych oddali życie za
Ojczyznę. Wartę honorową przy obelisku i tablicy upamiętniającej
23 bohaterskich saperów wystawili żołnierze 8. Koszalińskiego Pułku
Przeciwlotniczego. Na patriotyczną uroczystość przybyli tradycyjnie
saperzy, weterani, kombatanci i byli żołnierze 19. Batalionu Saperów
stacjonującego do niedawna w Unieściu.
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-WOJSKOWE W SKURCZY
Reportaż znad środkowej Wisły

W

dniu 8 sierpnia 2015 r. z okazji 71, rocznicy walk na środkowej Wiśle odbyła się w m. Skurczy uroczystość patriotyczno-wojskowa zorganizowana przez Zarząd Inżynierii
Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych WP
i Stowarzyszenie Saperów Polskich przy udziale władz samorządowych Gminy Wilga. W miejscu, gdzie znajduję się monumentalny
pomnik poświęcony saperom biorących udział w zabezpieczeniu forsowania Wisły przez oddziały 1. Armii WP. Tutaj też na pamiątkę tych
wydarzeń powstał skansen militarny zawierający elementy uzbrojenia
artylerii przeciwlotniczej i sprzętu inżynieryjno- saperskiego.
Uroczystość poprzedziła msza polowa, w intencji żołnierzy polskich
i radzieckich poległych na środkowej Wiśle w sierpniu 1944 r. Obecne
były delegacje jednostek saperskich z całego kraju, m.in.: [2. pułk sap.
Kazuń, 1. bat. drogowo-mostowy Dęblin, 9. bat. pont. Chełmno] oraz
delegacji z kół SSP [Włocławka, Łodzi, WAT Warszawa].
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed Pomnikiem.
Po przyjęciu meldunku i przywitaniu się z pocztami sztandarowymi oraz kompanią honorową wystawioną przez 1. bat. drog.-mostowy
z Dęblina, z-ca szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych WP płk dypl. Daniel Król powi-
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tał honorowych gości w osobach: starostę pow. Garwolin - p. Marka
Chciałowskiego; przewodniczącego Rady Gminy Wilga p. Zbigniewa
Węgrzynka; wójta Gminy Wilga p. Szymona Woźniaka; gen. bryg.
Ryszarda Żuchowskiego; prezesa SSP płk dypl. Tadeusza Dzikowskiego; dowódców jednostek wojsk inżynieryjnych, prezesów kół SSP
z delegacjami i pocztami sztandarowymi [poczty z Dęblina, Kazunia,
Włocławka i ZG SSP].
W swoim wystąpieniu prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski przypomniał zebranym o historycznych wydarzeniach zaistniałych w tym
rejonie i tradycjach kultywowanych przez Stowarzyszenie Saperów
Polskich.
Następnie odbył się Apel Poległych i salwa honorowa ku czci poległych Saperów. Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów zakończyło
oficjalną część uroczystości. Po niej odbył się pokaz musztry paradnej
oraz koncert piosenek żołnierskich w wykonaniu Chóru dziecięcego
Grupy Rekonstrukcyjnej Historii Żołnierzy Września 1939 r. pod kierownictwem por. rez. Tadeusza Kucharskiego.
Spotkanie koleżeńskie przy tradycyjnej grochówce żołnierskiej zakończyło tę podniosłą uroczystość.
Wiesław Ząbek
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SAPERSKIE SPOTKANIA

T

radycyjnym działem kwartalnika SAPER stały się SAPERSKIE SPOTKANIA. Staramy się w naszych relacjach pokazywać bogactwo tych spotkań, interpersonalne więzi łączące
różne pokolenia saperskie, etos saperskiej służby i dumę z naszych
dokonań. Stanowią nie tylko inspirację do działania dla terenowych
kół SSP ale również czynnik inspirujący inne rodzaje wojsk i służb,

czego wymownym przykładem jest uczestnictwo w SAPERSKICH
SPOTKANIACH kolegów z zaprzyjaźnionych rodzajów wojsk. W aktualnym numerze pisma prezentujemy fotokronikę ze spotkań delegacji Zarządu Głównego SSP w spotkaniach Noworocznych 2015:
w Kadrach MON; Katedrze Polowej WP; WAT; AON.

Przyjęcie kol. gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego
do kapituły „Podchorąży Senior”
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Spotkanie saperskie w WAT
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SAPERSKIE SPOTKANIA

Spotkanie noworoczne Zarządu Głównego w siedzibie SSP w Warszawie - 13.01.2015 r.

Spotkanie noworoczne SSP w Wojskowej Akademii Technicznej - 26.01.2015 r.
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Spotkanie w Katedrze Polowej WP - 31.03.2015 r.

Spotkanie w kadrach MON - 31.03.2015 r.
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SPOTKANIE WIELKANOCNE

W

„Wielki Czwartek” w 2. Mazowieckim Pułku Saperów odbyło
się tradycyjne spotkanie wielkanocne.
Na zaproszenie saperów do Kazunia przybyło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczyciła nas wiceprzewodnicząca
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poseł na Sejm RP – Jadwiga
Zakrzewska oraz Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych – generał brygady Michał Sikora.
Nie zabrakło również byłych dowódców, weteranów, kombatantów,
przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych powiatów: nowodworskiego i warszawskiego zachodniego, przedstawicieli oświaty, partnerów
społecznych współpracujących z pułkiem oraz służb mundurowych.
Rozpoczynając spotkanie dowódca pułku – pułkownik Adam Przygoda podkreślił wyjątkowy charakter Świąt Wielkanocnych. Wyraził
głęboką radość jaką możemy odczuwać w przeddzień Zmartwychwstania
Chrystusa spotykając się przy jednym stole: żołnierze, pracownicy wojska
i przyjaciele „SAPERSKIEJ BRACI”.
Składając życzenia radości, zdrowia, nadziei, spokojnych i wesołych
świąt pułkownik Adam Przygoda podziękował również wszystkim żołnierzom i pracownikom pułku za trud i wysiłek jaki włożyli w dotychczasową służbę i sumienna pracę.
Kapelan ks. porucznik Michał Zieliński obdarzył wszystkich zgromadzonych modlitwą i bożym błogosławieństwem. Dopełnieniem świątecznego obrzędu było poświęcenie jajek – symbolu nowego życia.

W miłej rodzinnej atmosferze z ust każdego z nas wypływały słowa
świątecznych życzeń. Uścisk dłoni, ciepłe szczere słowa, wspólne spożywanie wielkanocnego posiłku budują w Nas poczucie bezpieczeństwa, którego jesteśmy strażnikami.
mjr Dariusz Urban
fot. Michał Dudek, sierż. Marcin Lewandowski

BIESIADA SAPERSKA

W

dniu 18 kwietnia 2015 roku spotkaliśmy się na okazjonalnej imprezie, którą nazwaliśmy „Biesiadą Saperską”.
Członkowie Koła nr 17 w Białymstoku, ich rodziny, znajomi i goście zebrali się w gronie ponad 30 osobowym.
W czasie spotkania prezes płk w st. spocz. Edward Wiśniewski
witając wszystkich podziękował za przybycie na nasze uroczystości
gościom honorowym: płk w st. spocz. Marianowi Kasperskiemu
i płk w st. spocz. Tomaszowi Boguckiemu, viceprezesom Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz płk w st. spocz.
Józefowi Kosno, prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białymstoku.
Kolega Prezes w swoim wystąpieniu przypomniał, że nasze
Koło ma już pięcioletnią historię. Na początku liczyło zaledwie kilku członków a obecnie czterdziestu sześciu. Wręczając legitymacje
Stowarzyszenia Saperów Polskich dwóm nowym członkom naszego
Koła: ppor. rez. Józefowi Lechowi Wierzbickiemu i kol. Anatolowi
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Siemieniako, wyraził nadzieję na dalszy rozwój jego szeregów.
Ważnym wydarzeniem, związanym z obchodami Dnia Sapera,
było uhonorowanie dwóch kolegów Odznakami „Za Rozminowanie
Kraju”.
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich
odznaczenia te przyznało kolegom: Grzegorzowi Płotczykowi i Konstantemu Sawczukowi. Prezentacja odznaki przez kolegę Grzegorza
wzbudziła duże zainteresowanie zebranych, którzy serdecznie gratulowali mu tego honorowego wyróżnienia.
Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada ze wspólnym śpiewem,
konkursem dowcipów, występami uzdolnionych artystycznie uczestników i popisami tanecznymi. Późną nocą trudno było się rozstać!
Większość członków Koła i przyjaciół wyrażała chęć ponownego spotkania w tak miłych okolicznościach.
Waldemar Łoś
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OBRADY STOWARZYSZENIA CYWILNYCH SAPERÓW
W dniach15-16.03.2015 r. na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych, delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich,
w składzie: wiceprezes Zarządu Głównego płk Tomasz Bogucki, redaktor naczelny kwartalnika SAPER płk Wiesław Leszek Ząbek wzięła
udział w spotkaniu środowiskowymi z członkami SSC zorganizowanym we Wrocławiu w Hotelu GEM.

S

potkanie poprzedziły uroczyste obrady Stowarzyszenia Saperów
Cywilnych podczas których wybrano nowe władze Stowarzyszenia w osobach: Prezes Zarządu Głównego Ryszard Jankowski;
sekretarz Elżbieta Olczak-Majewska; skarbnik Jerzy Kocięba; członkowie: Zbigniew Kumoszko, Lesław Majewski, Krzysztof Glijer,
Mirosław Śliwa; przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jarosław Andrzejczak.
Następnie delegacja SSP wzięła udział w spotkaniu dotyczącym
wypracowaniu form współdziałania obu stowarzyszeń. W toku żywej
dyskusji członkowie SSC, a jednocześnie przedsiębiorcy firm zajmujących się oczyszczaniem terenu z pozostałości wojny przedstawili
główne problemy z jakimi się spotykają realizując zlecane im zadania.
I tak:
• Nie w pełni unormowana jest ich działalność w istniejącym systemie
ratownictwa cywilnego, policji i straży pożarnej.
• Budzi zastrzeżenia ustawa z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Zdaniem wielu rozmówców powyższa ustawa „wrzuca” oczyszczanie terenu z pozostałości wojny do
działalności gospodarczej lub komercyjnej, nie uwypukla problemów
związanych z oczyszczaniem terenu, zatraca podmiotowość firm zajmujących się oczyszczaniem.
• Kontrowersje budzi także sprawa utylizacji materiałów chemicznych
pozostałych po działaniach wojennych. Nie w pełni określone są
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uprawnienia i w czyjej są gestii: Obrony Cywilnej czy Ratownictwa
Technicznego.
• Niezrozumiałym jest fakt pomijania przez Ministerstwo Gospodarki w konsultacjach społecznych dotyczących spraw legislacyjnych
związanych z oczyszczaniem terenu kraju SSP I SSC.
Owocną dyskusję podsumował były prezes SSC Lesław Majewski.
Jednoznacznie stwierdził, że jeżeli nie będzie między nami porozumienia, zgody i koleżeńskiej konkurencji przegramy wszyscy, a nowo
powstające firmy tylko na tym wygrają.
Komentując przebieg spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia Saperów Cywilnych należy skonstatować, iż poruszona problematyka jest sprawą życiową dla działalności SSC. Ilość
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
oczyszczania terenu będzie rosła, proporcjonalnie do podejmowanych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze kraju. Część tych firm
zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Saperów Cywilnych, w których
w większości pracują nasi koledzy – saperzy. Powstają nowe bez właściwego przygotowania i doświadczenia, będące istotną konkurencja
dla firm zrzeszonych w SSC. Brak efektywnego wsparcia tych firm ze
strony SSC i SSP spowoduje odejście ich ze Stowarzyszeń. Sądzę, iż
należy przeprowadzić stosowną konsultację z przedsiębiorcami prowadzącymi w/w działalność z udziałem SSC, SSP i szefostwa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ, w zakresie udzielenia stosownej
pomocy lub merytorycznego wsparcia.
płk Wiesław L. Ząbek
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Muzeum saperskie

S

ezon nad morzem rozpoczęty. Regaty trójmiejskie zaistniały, festiwal
teatralny za nami, Muzeum Emigracji uruchomione, Opera Leśna
w Sopocie wypełniona po brzegi. Na ostatni weekend maja zaprosiła
też firma Explosive s.c. do swojego Muzeum Saperskiego. Skorzystało z tego
zaproszenia wielu członków Koła nr 3 SSP (Gdynia) z jego prezesem,
kmdr. rez. Andrzejem Lipińskim – animatorem wyprawy do dawnych
koszar 25.Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w m. Dąbrówka pod Wejherowem. Jest to obecnie teren prywatny firmy transportowej
GRYF (włas. p. M.Koterskiego) – siedziba grupy zapaleńców - miłośników tradycji wojskowych. W tym Muzeum Techniki Wojskowej »GRYF«
„rządzą” miłośnicy - rekonstruktorzy jeżdżącego sprzętu bojowego z okresu II wojny światowej. Prezentując swe hobby przywdziewają mundury
obu stron konfliktu i w muzealnym porządku objaśniają zawiłości przeznaczenia swoich skarbów oraz historie ich pozyskania i restauracji.
W dawnym budynku sztabu tego dywizjonu, na 1.piętrze, rozlokowało się prywatne Muzeum Saperskie. Był to cel naszej tam wizyty i miejsce
pierwszego zwiedzania.
Już po przekroczeniu progu zauważyliśmy zupełną zmianę architektury wnętrza. Żadnych drzwi; w ich miejscu przestrzenie przejściowe z dawnego korytarza – teraz otwartego szlaku komunikacyjnego – do dawnych
pokojów sztabowych i różnych kancelarii. Przeformowano je obecnie na
pomieszczenia muzealne z trzema ścianami szklanogablotowymi; czwartej
brak – jest przestrzeń otwarta. Każda więc część prezentacyjna pozostaje
rodzajem boksu wyjątkowo łatwo dostępnego i wygodnie skomunikowanego z pozostałymi.
Z klatki schodowej wchodzimy więc do części ekspozycyjnej. Kierunek wskazuje strzałka ze stosownym napisem - informacją. Jesteśmy.
Początek zwiedzania (i podziwiania). Historia dawna – XV-XVII wiek.
Gablota z kamieniami - kulami armatnimi i ówczesnymi granatami.
Wiele eksponatów - przekrojów oryginalnych, kilka dla lepszej percepcji
– spreparowanych. Jedna z kul kamiennych, jak niemal kamień młyński
– 300 mm. Dalej kartacze i szrapnele głównie pochodzenia pruskiego: lata
1860-1890; późniejsze eksponaty to pociski z I wojny światowej i kilka
przykładów wcześniejszych. Nieopodal słyszymy informację przewodnika
objaśniającego grupę białostocką, że pociski te raziły kulkami ołowianymi
piechotę wroga i jego kawalerię.
W drugiej sali historia bliższa już współczesności. Prezentowane są
tu moździerze i amunicja artyleryjska głównie do „Tygrysów” i „Panter”;
dalej cała amunicja do ISU-152. Prawdziwą rewelacją jest tu jednak kilka
moździerzy pneumatycznych – jedynych w Polsce.
Trzecia sala – boks wystawienniczy, to bomby kasetowe. Niektóre
przerobione z amunicji artyleryjskiej, jakiej podczas II wojny światowej
i nieco później było pod dostatkiem; bomb kasetowych mniej. (Potrzeba
matką wynalazków i… dostosowań!) Kolejne gabloty w tym pomieszczeniu zawierają ręczny sprzęt przeciwpancerny: pancerzownice, granatniki,
pociski, amunicja. Wśród nich prawdziwy rarytas: angielski PIAT ze zrzutów dla powstańczej Warszawy.
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I oto znaleźliśmy się w czwartym boksie wystawienniczym – sali nieco
większej od poprzednich, bo znajdującej się na szczycie budynku. Gabloty
zapełnione są tu elektrycznym oraz nieelektrycznym sprzętem detonacji
materiałów wybuchowych i zapalnikami (też współczesnymi). Ale nie
tylko. Część z nich prezentuje zbiór tematycznych książek, podręczników
i instrukcji począwszy od zarania XX wieku. Nie uwzględniając polskich,
są to oryginalne wydawnictwa francuskie, rosyjskie i niemieckie; pierwsze
polskie datują się z lat 1918 i 1919.
Sala ta jest jednocześnie miejscem szkolenia. Wyposażona w sprzęt
audiowizualny służy do prowadzenia pokazów i wykładów na kursach dla
różnych grup działalności paramilitarnej i ratowniczej. Właśnie prezentowano film obrazujący wyburzenie hali produkcyjnej w gdańskim obszarze
celnym. Było to jedno z pierwszych wyburzeń dokonanych za pomocą nieelektrycznych systemów detonacji. Dokonała tego firma absolwenta naszej
WSOWInż. i członka naszego Koła nr 3 SSP, p. Piotra Bika (Explosive s.c.
Prace Wyburzeniowe i Minerskie), który jest jedncześnie animatorem, organizatorem i właścicielem tego muzeum.
Przysiedliśmy na fotelach i obejrzeliśmy ten film. Dwa razy! Dosiadł
się do nas gospodarz. Poinformował o zastosowaniu tej metody już w 2001
roku. Zapytaliśmy skąd pomysł i projekt muzealniczy. Poopowiadał przez
dłuższą chwilę o pierwszym swoim (swojej firmy) rozminowaniu pod
obwodnicę Torunia. Było to w 2004 roku. Wtedy to właśnie znalazł tam
„perełkę” – kartacz z czasów napoleońskich. To znalezisko stało się inspiracją p. P. Bika do gromadzenia saperskich precjozów sprzed lat. Odtąd
nie tylko poszukiwał na terenie swoich prac; poszukiwał wśród znajomych
„po fachu”, w Internecie, w zbiorach zagranicznych. Bo też i zrodził się pomysł zorganizowania galerii - muzeum. Ale brak było lokum. Powiększające się zbiory gromadził i prezentował najpierw w Szymbarku, potem we
współpracującej firmie Jakusz w Kościerzynie – do 2010 roku. Wreszcie tu
znalazł swoje miejsce docelowe.
Po wyczerpaniu tematu genezy muzeum i jego zbiorów (p. P. Bik
musiał zająć się innymi czynnościami) udaliśmy się do kolejnej sali wystawienniczej, gdzie dominowały zapalarki głównie od wczesnych lat
trzydziestych ub. wieku do jego połowy. Najpierw niemieckie, angielskie
i amerykańskie, potem rosyjskie (radzieckie), jugosłowiańskie, szwedzkie,
z NRD i Czechosłowacji. Jest to największy i najbogatszy różnorodnością
zbiór zapalarek w Polsce. Część eksponatów pochodzi jeszcze z lat dwudziestych ub. wieku, a niektóre nawet z I wojny światowej. Imponujące!
Ale i tu inny, niezwykły oryginał: pancerz rosyjskiego sapera z II wojny
światowej – można rzec: protoplasta kamizelki kuloodpornej. Nie ochronił
użytkownika. Otwór - przestrzelina wskazuje na tragedię.
W dalszej części tej sali nie mniej ciekawa prezentacja; tym razem typowego sprzętu saperskiego do wykrywania i likwidacji pól minowych.
Stąd wchodzimy już w zupełnie bliską współczesność. Następny boks
muzealny zawiera amunicję (pociski) rakietową: od „katiusz” różnych
kalibrów po „andriusze” (30 cm). Są tu też niemieckie „ryczące krowy”
(15 do 30 cm), jak nazwali je powstańcy warszawscy ze względu na odgłos
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wydawany podczas lotu. Ekspozycję kończą tu przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Igła” i „Strzała”.
W kolejnym zaułku dostrzegamy miny lądowe i morskie okresu
II wojny światowej. Najciekawsze wydają się być niemieckie betonowe
i szklane. Były one niezwykle trudne do wykrycia ze względu, na znikomą
w nich zawartość metalu. To samo dotyczy przeciwpiechotnych i przeciwpancernych min drewnianych. Wśród nich kolejna ciekawostka: mina
przeciwnarciarska. Uwagę skupiają również miny wyskakujące (Si), przeciwtransportowe (szynowe) i kierunkowe.
Zbliżając się do końca pomieszczeń (i ekspozycji muzealnej), w kolejnej sali trafiamy na bogaty zbiór wykrywaczy z różnych okresów i stron
świata. Jest wśród nich np. prototyp WM-1, który nigdy nie wszedł do
uzbrojenia. Dalej kolejna ciekawa ekspozycja oryginalnych tablic ostrzegawczych o minach i polach minowych.
I na zakończenie znaleziska obszaru rozminowań terenu Gdańska:
granaty ręczne i nasadkowe oraz różna długa broń indywidualna oraz broń
osobista – pistolety i rewolwery.
Oglądający, zaproszeni tu członkowie Koła nr 3 SSP, to saperzy doświadczeni wieloletnią służbą oraz niejednym rozminowywaniem i wyburzaniem. Wszyscy oni zachwycili się tym muzeum, a szczególnie jego
eksponatami. Zaskoczeni byliśmy tym, że w kraju można spotkać tyle
jeszcze oryginalnych, saperskich (i nie tylko) środków bojowych. Nasze instrukcje bojowe, a głównie przepisy dotyczące patroli rozminowania nakazywały (w najlepszym wypadku sugerowały) natychmiastowe niszczenie
wykrytych środków pochodzenia wojskowego. Wynikało to z tragicznych
przypadków nie tylko zabaw z powojennymi znaleziskami, ale też wielu
przykrych zdarzeń ze środkami ćwiczebnymi i niby ćwiczebnymi „w wojsku”. Do niedawna brak było też pasjonatów cywilnych o tak zawężonej
specjalizacji. Bogactwo eksponatów muzealnych, jak i zaistnienie Muzeum
saperskiego, zachwyciło nas i napełniło dumą. Przypomniało i przypominać będzie o jakże niebezpiecznej, ale niezwykle potrzebnej społeczeństwu, a więc chlubnej, działalności saperów i to nie tylko podczas wojny
– w czasie pokoju również. Muzeum (zarejestrowane i spełniające wszelkie
wymogi bezpieczeństwa) pokazuje więc młodemu pokoleniu jak niebezpieczne są zabawy z materiałami pirotechnicznymi oraz jak zachowywać
się w przypadku znalezienia niewybuchów. Życie wszak wciąż ukazuje to,
że bez ciągłego przypominania niebezpieczeństw i czynów bohaterskich
je niwelujących, ulatuje świadomość ostrożności, a przede wszystkim jej
stosowania.
W godzinach popołudniowych nastąpił finał otwarcia muzeum: swoista „defilada” wojskowych (wojennych) pojazdów mechanicznych, tzn.
historyczna, ponad czterdziestominutowa inscenizacja pt. „Zanim padł
Berlin”. W pokazie tym uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne z Polski, Niemiec i Czech, a także członkowie Związku Strzeleckiego z Gdańska oraz
pracownicy firmy GRYF.
Siedząc w kilkaset osób pośrodku naprzeciw sceny, jak w amfiteatrze, obejrzeliśmy quasi historyczne przedstawienie opatrywane komentarzem. Udział w nim wzięło kilka czołgów, pojazdów opancerzonych, transporterów bojowych i ciężarówek z pododdziałami w strojach - mundurach z epoki. Pojazdy bojowe, wszystkie z okresu II wojny
światowej, sprawne i w malowaniu maskującym. Ciekawostką było zabezpieczenie medyczne. Pielęgniarki niemieckie w strojach białych, jak
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w szpitalach, pielęgniarki polskie – w mundurach z zielonymi torbami
i z odpowiednim oznaczeniem. Zaczęło się w iście hitchocock’owym stylu: od „trzęsienia ziemi”; potem – zgodnie z jego „zasadami” – napięcie
rosło. Oto zbliża się koniec wojny… Różne grupy niemieckie, głównie
drugorzędnych formacji obronnych (policyjnych, więziennych itp.) starają
się przedostać do zachodniej strefy okupacyjnej. Z drugiej strony działają
pododdziały 2. AWP. Dostrzegamy potyczkę bojową. Potężny, ale znośny
wybuch koncentruje naszą uwagę. Był to strzał z T-34 (czołg 2. AWP) do
„Pantery”. „Niemiec” się pali, a załoga go opuszcza i stara się zająć pozycje obronne; część ucieka z pola walki. Trwa strzelanina. Ogień naszych
żołnierzy nasila się. Naraz, niejako przypadkowo, pojawia się pododdział
niemieckich wojsk desantowych i już przewaga jest po ich stronie. Do
walki włączają się średnie i ciężkie działa. Dramaturgia wydarzeń narasta.
Ale „na plan” wjeżdża drugi T-34, a następnie ciężki czołg niemiecki. Szala
zwycięstwa drga… Pojawiają się w końcu Amerykanie, którzy ostatecznie
zmuszają Niemców do poddania. Na uwagę zasługuje wyszkolenie niemieckich desantowców, działanie naszych czołgów i piechoty. Jednak dopiero Amerykanie przechylają finał na naszą stronę. Niemcy się poddają.
Część żołnierzy polskich przechodzi (wraz z Niemcami - sic!) do Amerykanów. I tu wkraczają na scenę, dostrzegani wcześniej, „enkawudyści”
w niebieskich mundurach. Starają się zawrócić Polaków siedzących już
w amerykańskich pojazdach. Ci się bronią. Rosjanie w końcu rezygnują.
Amerykanie, w tym część polonusów, odjeżdżają. Głos spikera: I tu zaczyna się tułaczka polskich żołnierzy po całej Europie, Amerykach i innych
dalekich krajach. W większości w zapomnieniu, często bez pracy i w niewyobrażalnie uwłaczających warunkach. Mówi dalej o ciężkich czasach we
wschodniej Europie; idealizuje zachód.
Widzowie z powagą, w ciszy wstają i odchodzą do swoich samochodów. W różnych miejscach słychać narastające głosy dyskusji. Inscenizacja
przyniosła skutek…, ale czy zamierzony? Losy Polaków zawsze budzą zainteresowanie.
My jednak, z saperskiego punktu dostrzegania i analiz, komentujemy
„nasze” elementy przedstawienia: miejsce współczesnej sztuki saperskiej
w inscenizacji historycznej. I konstatujemy, że bez niej – w pozoracji wszelkiego rodzaju „ognia” artyleryjskiego czy kontrolowanych pożarów – nie
może się obejść żaden film, a tym bardziej widowisko plenerowe zawierające, choć częściowo, fabułę wojenną. Do tych bezpiecznie wykonywanych
efektów niezbędni są najwyższej klasy specjaliści saperzy. Oceną zaś ich
kwalifikacji pozostaje frekwencja i życzliwość publiczności. O wszystko to
zadbał (tu i teraz) nasz kolega Piotr Bik.
Zainteresowanie wzbudziła także zaprezentowana technika wojskowa:
sprawna, estetyczna i dobrze prowadzona. Pobyt w muzeach sprawdził się.
Polecamy je innym saperom, ale i ludziom o obronnych i historycznych
zainteresowaniach. Młodzież szkolna winna też to oglądać. (Może z jakąś
granicą wiekową…).
Powrót przebiega szybko, dyskusja jest żywa, są różne opinie i tak
już w Gdyni kończymy naszą wycieczkę. Jeszcze pozostaje przemyślenie
propozycji właściciela muzeum, który sugeruje aby przyszłoroczne święto
saperów obchodzić na jego terenie. Z rozmów wynika, że jeszcze się tam
spotkamy. I to nie raz. A propozycja godna uwagi!
Andrzej Lipiński
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich
z dnia 28.02.2015 r. w Warszawie
Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia kol. płk rez. Tadeusz Dzikowski. Powitał Członków Zarządu Głównego oraz zaproszonych
gości, m.in.: Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzeja Solarza. W kolejnym punkcie oficjalnego otwarcia posiedzenia, wręczył akty nadania tytułu Członka Honorowego SSP: kol. płk w st. spocz. Wiesławowi Ząbkowi oraz kol.płk w st.
spocz. Bogusławowi Saganowskiemu. Następnie Prezes zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia ZG, który został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 1. Zabierając głos o realizacji zadań ujętych w „Planie działania ZG SSP
na 2014 r.” oraz uchwał VI Kongresu SSP i ZG SSP, sekretarz ZG kol. płk [r]
Grzegorz Misiak przedstawił w sposób syntetyczny działania Prezydium
ZG w celu zrealizowania „Programu działania… z 2014r. oraz działania
przez ZG w 2015 r. Podsumowując działalność ZG, omówił potencjał
i działalność Kół SSP w 2014 r. Następnie przedstawił projekt „Programu
działania ZG SSP w 2015r.”, wskazując na cele działania ZG oraz główne
przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2015 r., w związku z przypadającą w 2015 r. 70 rocznicą ważnych wydarzeń z czasów II wojny światowej.
W dyskusji nad projektem „Programu…” I Wiceprezes kol. płk w st. spocz.
Marian Kasperski zaproponował dopisać dodatkowy punkt o treści „Podjęcie przygotowań do uczczenia 15 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia
Saperów Polskich w 2015r.”
Ad. 2. Skarbnik ZG SSP kol. ppłk Tomasz German – przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 r. Przedstawiając sprawozdanie, wskazał na
podjęte działania oszczędnościowe w działalności ZG miedzy innymi
poprzez rezygnację z utrzymywania drugiego telefonu, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biura SSP, wykonywanie przelewów poprzez internet.
Następnie Skarbnik przedstawił „Preliminarz finansowy SSP na 2015 r.”
który po dyskusji członków ZG i dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika
został przyjęty.
Ad.3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SSP kol. płk Stanisław
Kowalkowski stwierdził, że na podstawie § 38. ust.1. pkt 1) Statutu Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej SSP Członkowie GKR przeprowadzili kontrolę gospodarki i finansów
ZG SSP. Zbadano realizację „Programu działania ZG SSP w 2014 r.” oraz
poddano ocenie prawidłowość sporządzania preliminarza wydatków na
2014 r. i jego realizację. Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych dokonano ocenę i zasadności wydatkowania środków finansowych, ich ewidencję i rozliczanie.
1) Gospodarka i finanse SSP za 2014 r. są prowadzone właściwie.
2) Poprawność naliczania składek jest właściwa. Negatywnie ocenia się
terminowość i wysokość opłacania składek członkowskich. Wysokość
opłacanych składek powinna być zależna od liczby członków Koła.
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3) Niepokój budzi brak opłacanych składek, od roku do kilku lat przez
Koła: Nr 5 Wrocław, Nr 9 Chełmno, Nr 12 Warszawa, Nr 14 Kazuń, Nr
21 Drawno, Nr 16 Krosno Odrzańskie. Brak tych środków ogranicza
statutowa działalność Stowarzyszenia.
4) Celowe byłoby przy przedstawieniu rozliczenia finansowego za ubiegły rok dołączyć kolumnę z planowanym preliminarzem na ten rok.
Pozwoliłoby to ocenić poprawność zaplanowanych środków finansowych i stopień ich wykorzystania.
Ad. 4. I Wiceprezes kol. Marian Kasperski omówił sprawę powołania
i działalności Zespołu Doradczego do spraw Kwatery Grzebalnej Saperów
WP na cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.
Natomiat Prezes Stowarzyszenia kol. Tadeusz Dzikowski przedstawił plany obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie – 16.04., Siekierkach – 18.04.
Ad.5. Dyskusja
Wiceprezes ZG SSP – kol. Tomasz Bogucki przedstawił współpracę ZG
z Członkami Wspierającymi. Zaznaczył, że niektórzy ze swoich deklaracji
wywiązują się bardzo dobrze, a niektórzy od kilku lat zamarli w swoich
działaniach.
Skarbnik ZG SSP kol. Tomasz German przypomniał, że podczas spotkania
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa obiecano odnowić pomnik
„Chwała Saperom” w 2014 r. Proponuje aby przypomnieć o tym Pani
Dyrektor Biura Zarządu Terenów Zielonych.
Na zakończenie posiedzenia głos zabrał szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
płk Andrzej Solorz, który przedstawił wyzwania jakie stoją przed
Szefostwem w 2015 r. oraz zapewnił o wsparciu Zarządu Głównego w realizacji przyjętego programu działania.
Ad.6. Podjęcie uchwał:
• w sprawie przyjęcia „Programu działania Zarządu Głównego SSP
w2015 r.”
• w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego za 2014 r.
• w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego SSP na 2015 rok,
Grzegorz Misiak

SAPER

MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

TRANSPORTER ROZPOZNANIA INŻYNIERYJNEGO
W połowie lat siedemdziesiątych Ośrodek Maszyn Ziemnych i Transportowych Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola przystąpił
do opracowania prototypu transportera rozpoznania inżynieryjnego. Wszechstronne badania prowadził Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Po wprowadzeniu uwag do dokumentacji konstrukcyjnej wykonano partię próbną a następnie uruchomiono produkcję.

Przeznaczenie
Transporter rozpoznania inżynieryjnego jest to pływający,
lekko opancerzony pojazd gąsienicowy zbudowany na bazie
głęboko zmodernizowanego (między innymi zmiana korpusu,
pędniki pływania, silnik SW680 itd.) ciągnika MTLB. Przeznaczony jest do wykonywania różnorodnych zadań rozpoznania
inżynieryjnego w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.
Skrócony opis
Wyposażenie specjalne:
- sprzęt do rozpoznania i pokonywania zapór minowych;
- zestaw do oznakowania przejść;
- materiały wybuchowe;
- ładunki kumulacyjne;
- środki inicjujące;
- pomocniczy sprzęt minerski;
- sprzęt inżynieryjny (osprzęt piły spalinowej do wierceń
OPS-290/W, zestaw inżynieryjno-saperski dla działań specjalnych, sprzęt do prac pomocniczych na przeszkodach
wodnych);
- sprzęt do wykonywania i przesyłania zdjęć (obrazu).
Wyposażenie dodatkowe:
- uzbrojenie (karabin maszynowy, granatnik;
- wyrzutnia pocisków dymnych;
- zestaw do rozpoznania przeszkód wodnych;
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- zestaw do rozpoznania dróg i terenu;
- zestaw do rozpoznania chemicznego i promieniotwórczego;
- zestaw sygnalizacyjny;
- środki łączności w tym radiotelefony dla zwiadowców i dowódcy.
Charakterystyka techniczna
- Typ		
szybkobieżny, gąsienicowy, pływający;
- Masa					12 ton
- Załoga					7 osób
- średni nacisk na grunt			
0,46 kG/cm2
- Maksymalna prędkość jazdy		
61,5 km/h
- Prędkość pływania			
do 10 km/h
- Pokonywanie przeszkód:
- o prędkości prądu wody 		
do 1,8 m/s
- o wysokości fali 			
do 0,3 m
- Zasięg 					
600 km
Opracował na podstawie materiałów
O.B.R.M.ZiT KP HSW i W.I.T.I.
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade
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Z KART PAMIĘCI

Wspomnienie o Generale Czesławie Piotrowskim

1

0 czerwca 2010 r. minęła dziesiąta rocznica, gdy odszedł od nas niespodziewanie, na zawsze gen. dyw. dr inż. Czesław
Piotowski. Wojska Inżynieryjne WP okryły się
wielką żałobą, utraciły bowiem wybitnego polskiego inżyniera wojskowego drugiej połowy
XX wieku, utalentowanego teoretyka i praktyka w zakresie inżynieryjnego zabezpieczenia
działań bojowych wojsk, który jako zastępca
i następnie szef Wojsk Inżynieryjnych WP
praktycznie wypozażył je w bardziej nowoczesny sprzęt i środki inżynieryjne, w większości
polskiej konstrukcji i produkcji, którą z trudem
uruchomił, podnosząc ich prestiż, rangę i znaczenie, również poprzez wybudowanie pięknego pomnika „Chwała Saperom” w Warszawie
– dumy polskich saperów oraz zainicjowanie
i nadzór merytoryczno-organizacyjny nad
budową Mużeum Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu. Gdy zaszła taka konieczność,
w burzliwym, pełnym strajków i niepokojów
społecznych naszym kraju, w roku 1981, postawiony na stanowisko ministra górnictwa i energetyki, przyczynił się znacząco do rytmicznej
pracy kopalni i elektrowni, zapewniając społeczeństwu energię elektryczną i ciepło na zimę.
Również na tym stanowisku, dotychczas mało
mu znanym, w pełni sprostał arcytrudnym zadaniom, wielce zasłużył się społeczeństwu i naszemu krajowi.
Urodził się 23.04.1926 r. w Hucie
Stepańskiej w pow. Kostopol na Wołyniu, na
Kresach Wschodnich II RP. Jego ojciec był stolarzem, przy którym nauczył się stolarki i wytaczania z drewna pięknych użytecznych przedmiotów. W 1941 r. zmarła mu matka, a dwa lata
później nacjonaliści ukraińscy zamordowali
jego ojca i starszego brata. Jako niepełnoletni,
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z bronią w ręku walczył, w ramach utworzonej samoobrony, w obronie swojej rodzinnej
miejscowości przed hordami UPA. Następnie
wstąpił do oddziału AK – „Bomby”, „Wójka”,
który wszedł w skład 27. Wołyńskiej DP AK.
Walczyła ona nie tylko z Niemcami ale także
z oddziałami UPA, w obronie polskiej ludności przed dokonywanymi na niej rzeziami. Po
rozbrojeniu tej dywizji przez oddziały radzieckie pod Lubartowem w 1944 r., udało mu się
przedostać na Wołyń, gdzie został powołany do
służby wojskowej i skierowany do Centralnej
Szkoły Podchorążych w Riazaniu, do kompanii podchorążych saperów. Po jej ukończeniu i promocji na Rynku Krakowa, przez
Naczelnrgo Dowódcę WP gen. broni Michała
Rolę – Żymierskiego, w dniu 9 marca 1945 r.,
jego dalsza zawodowa służba wojskowa i praca
na stanowiskach państwowych przedstawia się,
w wielkim skrócie, następująco:
- dowódca plutonu podchorążych w OSSap
w Przemyślu, dowódca kompanii saperów
w 21. bsap 10. DP w Jeleniej Górze i następnie
dowódca tego batalionu (w wieku 23 lat), słuchacz w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej
w Moskwie, zastępca dowódcy 2. BSap, zastępca i szef Wojsk Inżynieryjnych WOW, zastępca
szefa Wojsk Inżynieryjnych MON ds. technicznych, studia w Akademii Sztabu Generalnego
w Moskwie, na znanej „Woroszyłówce”, szef
Wojsk Inżynieryjnych MON, szef Szefostwa
Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej – zastępca Głównego Inspektora Techniki WP, minister
górnictwa i energetyki, ambasador w Republice
Jugosławii.
Przypomnieć jeszcze wypada, że obie
akademie ukończył z wyróżnieniem i złotym
medalem. Także na wszystkich powierzonych
mu stanowiskach wyróżniał się mądrością
i sprawnością we wszelkich formach działania,
umiejętnością pozyskiwania współpracowników i podwładnych do wykonywanych zadań
oraz wielką dla nich życzliwością. Wykazywał
ponadto niezwykły upór, zdecydowanie, konsekwencję i zaangażowanie, odporność fizyczną
i psychiczną. Był to twardy, odporny na trudy
człowiek, typ przywódcy – wymagający, ale
jednocześnie ludzki, powszechnie szanowany
i lubiany. Dla niego nie było spraw za trudnych,
niemożliwych do rozwiązania. Dlatego też na
stanowiskach, które mu powierzano, odnosił
sukcesy. Nie zawodził, można było na nim zawsze polegać. Zdaniem wielu saperów, którzy
dobrze znali gen. Piotrowskiego, był On nie tylko Wybitnym Inżynierem Wojskowym, a nade
wszystko - Wielkim Szefem, światłym człowiekiem, tęgim umysłem, barwną postacią.
W żołnierskim mundurze, noszonym zawsze z honorem i najwyższą godnością, przebył
46. letnią chlubną, godną uznania i szacunku
drogę, w tym w Wojskach Inżynieryjnych WP
przez 34 lata. Zawsze czuł się saperem, odno-

sił się z sentymentem do swojego rodzju wojsk.
Trud saperskiej służby był mu szczególnie bliski,
bo sam był saperem „z krwi i kości”. Interesował
się ich historią w przeszłości i po II wojnie światowej. Z pasji historycznej gen. Piotowskiego
zrodziły się przecież Pomnik „Chwała Saperom”
i następnie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych.
Mając dobre pióro, i zacięcie historyka, starał się
również wzbogacać ich historię, poprzez opracowywanie i wydawanie książek lub broszur im
szczególnie poświęconych, a także napisanie
wielu artykułów zamieszczanych w różnych periodykach, co jest na ogół mniej znane.
Opracował i wydał m.in.: „Pomniki nad
Odrą” (1990); „Kazuń przedmoście twierdzy
Modlin” (1990); swoistą trylogię – „Krwawe
żniwa za Styrem, Horyniem i Słuczą” (1995),
„Przez Wołyń i Polesie na Podlasie” (1998),
„Spod Lubartowa do Riazania i Krakowa,
czyli jak zostałem saperem” (2000); „Saperzy
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK” (1992);
„Wojskowe i historyczne tradycje 27. Wołyńskiej
DP AK” (1993); „Pomnik Chwała Saperom”
(2000); „Zniszczone i zapomniane osiedla
polskie oraz kościoły na Wołyniu” (2002). Tę
ostatnią pozycję opracowywał ze szczególnym
uporem i determinacją, mając już bardzo słaby
wzrok, na podstwaie dostarczanych mu przez
Wołynian różnych materiałów żródłowych,
z którymi utrzymywał rozległe kontakty, również z mieszkającymi za granicą. Pisał ją na
specjalnym komputerze dla słabo widzących,
który pożyczyli mu przyjaciele – górnicy, po
wizycie u niego na Barburkę. Odwiedzali go co
roku, bo niezwykle szanowali i lubili swojego
ministra. Często w rozmowie z postronnymi
osobami podkreślali – „Takiego ministra górnictwa, jakim był gen. Piotrowski, nigdy polskie
górnictwo nie miało”. Jest to wyraz najwyższego
uznania dla generała – sapera, naszego towarzysza broni, o czym stale powinniśmy pamietać,
a także o wielkich zasługach dla naszego kraju, jego obronności, no i przede wszystkim dla
Wojsk Inżynieryjnych WP.
Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie, w sektorze, gdzie pochowano
wielu generałów WP. Mogiłę gen. Piotrowskiego
często odwiedzają saperzy, jego byli podwładni,
również ci spoza Warszawy, a także górnicy, aby
zapalając znicze i pochylając głowy, w zadumie nad życiem i działalnością tego wybitnego
Generała, oddać mu najwyższy szacunek i hołd.
Zdzisław Barszczewski
Przebieg służby i pracy gen. Czesława
Piotrowskiego, jego zasługi dla Wojsk
Inżynieryjnych WP i dla naszego kraju, zostały
szerzej opisane w książce „Sylwetki Saperów”,
wyd. Bellona 2001 r, str. 43 – 46.

SAPER
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Odwiedziny kwater saperskich - 10.06.2015 r.
z okazji 10. rocznicy śmierci śp. gen. dyw. Czesława Piotrowskiego

2-3(54) 2015

29

EPITAFIA

POŻEGNANIE MJR. TADEUSZA DZIĘCIOŁOWSKIEGO

3

0 kwietnia 2015 roku na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi uczestniczyliśmy w ostatniej drodze zasłużonego
żołnierza wojsk inżynieryjnych śp. mjr. Tadeusza DZIĘCIOŁOWSKIEGO, współzałożyciela Łódzkiego Koła nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Śp. Tadeusz DZIĘCIOŁOWSKI rozpoczął służbę wojskową
w 1950 r. jako kanonier Kołobrzeskiego Pułku Artylerii. W latach 19501951 był elewem Podoficerskiej Szkoły Łączności, a następnie podchorążym OSI we Wrocławiu, którą ukończył w 1954 otrzymując stopień
podporucznika. Po promocji został skierowany do 1. psap w Brzegu na
stanowisko dowódcy plutonu w Podoficerskiej Szkole Saperów, na którym pozostawał latach 1954 - 1955. Od roku 1955 był dowódcą plutonu
saperów w 4. psap w Gorzowie Wielkopolskim. W kolejnych latach pełnił obowiązki służbowe na stanowiskach dowódcy kompanii saperów
(1955-1960), a następnie dowódcy batalionu (1960-1974) w 4. BSap.
Podczas zawodowej służby wojskowej dał się poznać jako zdolny
i zaangażowany oficer, dobry kolega, sumienny organizator, dowódca
i wychowawca wielu roczników żołnierzy. W czasie służby brał udział
w rozminowaniu terenów w rejonie Cieszyna i innych miejscowości
Dolnego Śląska. Uczestniczył w akcjach oczyszczaniu terenu z niewypałów i materiałów niebezpiecznych, miedzy innymi w umocnieniach
fortyfikacyjnych w Konewce k. Spały, w Międzyrzeczu czy Poznańskiej
Cytadeli. Uczestnicząc w walce z zardzewiałą śmiercią unieszkodliwił
około 14 tys. min, pocisków, bomb i innych niewybuchów na terenie
województw: katowickiego, poznańskiego, łódzkiego i zielonogórskiego.
Pełniąc służbę wojskową w latach 60-tych aktywnie uczestniczył
w ochronie mostów przed spływającą krą lodową na Warcie , Odrze
i Noteci.
Lata 70 to w życiu mjr Dzięciołowskiego, okres intensywnych prac
na rzecz gospodarki narodowej. Prowadził tzw. „saperskie operacje”
na sztandarowych budowach tych lat - przy rozbudowie gorzowskiego
„Stilonu”, poznańskiego węzła komunikacyjnego, obiektów energetycznych. Kierował pracami saperów w Łodzi, Drawsku i Zielonej Górze.
Dowodzony przez niego batalion saperów zdobył miano „przodującego
pododdziału” w 4. Łużyckiej B Sap. Był żołnierzem odpornym na trudy
życia wojskowego, doświadczonym specjalistą i skuteczny w działaniu.
Do przejściu do rezerwy w 1974 r. zamieszkał w Łodzi i od tego
czasu całą swą aktywność i zaangażowanie przeniósł na pracę w gronie
kolegów rezerwistów. W latach 80-tych. został członkiem założycielem
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Łodzi i członkiem Zarządu
Wojewódzkiego tej organizacji. Aktywnie pracował w wojewódzkim
ośrodku Ligii Obrony Kraju.
W 2002r. wraz z płk. Kazimierzem Szymkowiakiem zainicjował
powstanie Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi. Był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 4. Nadwarciańskiej Brygady
Saperów w Gorzowie Wielkopolskim. Brał czynny udział w działalności
organizacji kombatanckich oraz w Związku Dzieci Ofiar Wojny Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarząd Główny ZBŻZ w uznaniu szczególnych zasług w działalności wychowawczej i organizacyjnej wyróżnił go wpisem do „Honorowej
Księgi Zasłużonych”. Za swoją działalność Tadeusz Dzięciołowski był
odznaczony m. in. krzyżami zasługi i wieloma medalami wojskowymi,
oraz honorowymi odznakami Miast i województw Łodzi i Poznania.
Spośród otrzymanych wielu medali i wyróżnień, szczególnym cennym
uznaniem żołnierskich zasług mjr Tadeusza Dzięciołowskiego była honorową odznaka „Za Rozminowanie Kraju”.
Wojciech Bieńkowski
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Mjr
Tadeusz
DZIĘCIOŁOWSKI
Ur. w 1930 roku w Zadusznikach, pow. Lipnowski.
Powołany do służby wojskowej w 1950r. pełni ją na
stanowiskach: kanonier Kołobrzeskiego Pułku Artylerii, elew
podoficerskiej Szkoły Łączności1950-1951, podchorąży OSI
we Wrocławiu 1951-1954, dowódca plutonu w Podoficerskiej
Szkole Saperów 1 psap w Brzegu 1954-1955, d-ca plsap
w 4 psap w Gorzowie Wielkopolskim 1955-1960, d-ca ksap
i bsap w 4 BSap w Gorzowie
Wielkopolskim 1960-1974.
Zdolny i zaangażowany oficer. Dobry organizator, dowódca
i wychowawca. W czasie służby
brał udział w akcjach rozminowania terenów w rejonie Cieszyna oraz wieli miejscowości
Dolnego Śląska. Uczestniczył
w oczyszczaniu z materiałów
niebezpiecznych umocnień fortyfikacyjnych w m. Konewka
k. Spały oraz w Międzyrzeczu i w Poznańskiej Cytadeli.
Unieszkodliwił około14 tys. min,
pocisków, bomb i innych niewybuchów na terenie województw:
katowickiego,
poznańskiego,
łódzkiego, zielonogórskiego.
Aktywnie
uczestniczył
w ochronie mostów w czasie
spływu kry lodowej na Warcie ,
Odrze i Noteci.
Brał czynny udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej. Prowadził „saperskie
operacje” na sztandarowych
budowach lat 70 – przy rozbudowie gorzowskiego „Stilonu”,
poznańskiego węzła komunikacyjnego, zachodniego krańca
rurociągu „Przyjaźń”. Kierował
pracami pododdziałów w Łodzi, Drawsku i Zielonej Górze.
Realizując postawione mu zadania, dużo pracował nad sobą
i dokształcał się. Ukończył KDO
przy WSOWInż we Wrocławiu.

Dowodzony przez niego batalion saperów zdobył
miano „przodującego pododdziału” w 4. ŁBSap. Żołnierz
odporny na trudy życia wojskowego, wymagający dowódca,
doświadczony specjalista, skuteczny w działaniu. Zwolniony
do rezerwy w 1974r. zamieszkał
w Łodzi i całą swą aktywność
i zaangażowanie przeniósł na
pracę społeczną. W 1981r. został członkiem założycielem
Związku Byłych Żołnierzy
Zawodowych w Łodzi i członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Aktywnie pracuje w LOK.
W 2002 r. wraz z płk. Szymkowiakiem zainicjował powstanie
koła Stowarzyszenia Saperów
Polskich w Łodzi, w którym
aktywnie pracował. Był honorowym członkiem Towarzystwa
Przyjaciół 4. Nadwarciańskiej
Brygady Saperów w Gorzowie
Wielkopolskim.
Zarząd Główny ZBŻZ
w uznaniu szczególnych zasług
w działalności społeczno – wychowawczej, polityczno – obronnej i organizacyjnej wyróżnił go
wpisem do „Honorowej Księgi
Zasłużonych”. Jest odznaczony
medalem „Za Rozminowanie
Kraju”.
Odznaczony: KK, OOP,
ZKZ, SKZ i wieloma innymi
medalami oraz Honorową Odznaką Miasta i Województwa
w Łodzi i Poznaniu.

SAPER

EPITAFIA

POŻEGNANIE SAPERA

Z

głębokim żalem informujemy, że w dniu 20.06.2015 r.
na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim, w obecności wojskowej asysty honorowej, odbył
się pogrzeb płk Mariana Tomaszewicza, który w latach 19791986 był szefem szkolenia - zastępcą dowódcy w 4. Łużyckiej
Brygadzie Saperów w Gorzowie Wielkopolskim.
W ostatnim pożegnaniu licznie uczestniczyli, przyjaciele
pełniący służbę ze zmarłym w 4. BSap, środowiska wojskowe,
koledzy. Głos zabrał były dowódca brygady płk Mariana Tomaszewicza, płk Mikołaj Rokosz, który przypomniał drogę zawodową zmarłego. W uroczystości wziął również udział dowódca
5.pułku inżynieryjnego w Szczecinie płk Jacek Kwiatkowski,
który w latach osiemdziesiątych był podwładnym płk Tomaszewicza w jednostce wojskowej w Gorzowie.
Tekst i zdjęcie: kpt. Mirosław Puzyniak

Odsłonięcia Obelisku oznaczającego Kwaterę Saperów WP na Cmentarzu Komunalnym Północnym w dn. 11.04.2015 r.

2-3(54) 2015
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MISCELLANEA ZE ZBIORÓW CAW
Zdjęcia z Oficerskiej Szkoły Saperskiej w Przemysłu w latach 1944-1945
Materiały przygotowała: p. mgr Edyta Polko- Ładak pracownik naukowy Sekcji Zbiorów Specjalnych CAW
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16 kwietnia 2015 r.
Płyta Czerniakowska w Warszawie
Foto: Alina Nowacka

Uroczystości pod Pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie

Uroczystości w Gozdowicach - Muzeum

