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OD REDAKCJI

Temat z okładki

Szanowni Czytelnicy,
W 61 – 62. numerze SAPERA, prezentujemy materiały związane z obchodami
NASZEGO ŚWIĘTA – Stowarzyszenia Saperów Polskich – przypadającego na dzień
23 czerwca, a obchodzonego w tym roku 21
czerwca. Składa się na nie doświadczenie
wyniesione z działalności kół SSP, w 17-letnim okresie istnienia Stowarzyszenia oraz
kultywowanie tradycji oręża polskiego.
Warto do tej kwestii powracać żeby
stworzyć trwałe podwaliny Święta SSP – by
najmniej nie konkurującego z DNIEM SAPERA [obchodzonego w dniu 16 kwietnia.
Święta Saperów Polskich], bardziej rodzinnego z elementami festynu czy „pikniku
saperskiego” bez oficjalnej „parady” czy
„zadęcia”. Forma Jego obchodów, ciągle jest
otwarta i wciąż czekamy na kolejne propozycje. Warto żeby do naszej dyskusji włączyła się „młodzież saperska”, która będzie
przecież kontynuatorka tych tradycji.
W aktualnym numerze zwracamy
uwagę na kolejny problem, który wiąże się
z obchodami upowszechnienia wysiłku
saperskiego na środkowej Wiśle w 1944
roku i zabezpieczeniu inżynieryjnym walk
na przyczółku warecko-magnuszewskiego.
Inicjatywa podjęta przez Zarząd Główny
SSP – trzy lata temu – zwolna wpisuje się
w uroczystości lokalne ziemi garwolińskiej
i regionu puszczy kozienicko-stromeckiej.
Wymaga zatem większego wsparcia zarówno ze strony wojsk inżynieryjnych jak też
ościennych władz samorządowych.
W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH – polecamy garść nowinek
szkoleniowych z jednostek i garnizonów
saperskich. TRADYCJE przywracamy pamięć o 1. Dywizjonie saperów morskich,
artykułem kmdr Jerzego Piątka; relacje
z obchodów 72. Rocznicy forsowania Odry
i Nysy Łużyckiej przez 1. i 2. Armię WP
ppłk Ryszarda Chornickiego, a zorganizowane przez koło nr 19 we Włocławku.

SPIS TREŚCI

PUBLICYSTYKA – na
uwagę zasługuję artykuł pióra
m.in.: płk Marka Stobnickiego Jak poprawić zdolności w zakresie reagowania przeciwpowodziowego. Z KART HISTORII, artykuł płk Andrzeja Wysockiego, Saperzy w obronie
Warszawy we wrześniu 1939 r.
oraz gen. bryg. Zdzisława
Barszczewskiego, 40. Lat Muzeum Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu.
WSPOMNIENIA, to zapoczątkowany przez kmdr Andrzeja Lipińskiego cykl Dawnych wspomnień żar…, a w nim
fragment wspomnień Lądowa
i powietrzna scheda morskiego
sapera – kmdr Mariana Niedzielskiego, a także część III
wspomnień płk dr Bogusława
Saganowskiego Subiektywne
echa podchorążówki.
Sądzę, iż każdy z Czytelników naszego pisma znajdzie
dla siebie interesującą lekturę.
redaktor naczelny
dr Wiesław L. Ząbek
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Na pomoc
mieszkańcom

W

dniach 11/12 sierpnia 2017 r. nad zachodnim
obszarem województwa kujawsko-pomorskiego przeszedł front burzowy, który dokonał
zniszczeń na bardzo dużą skalę infrastruktury budowlanej, energetycznej, telekomunikacyjnej, obszarów leśnych
i upraw rolnych.
Żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego od 17.08.2017 r. realizują zadania przygotowania dróg
uniemożliwiających dojazd do wielu miejsc oraz zagrażających życiu ludzkiemu oraz usuwania wiatrołomów pod
budowę linii energetycznej niskiego i średniego napięcia
zapewniających dostawę energii elektrycznej na potrzeby
lokalnej społeczności.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: kpt. Sebastian Dyląg
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WYWIAD SAPERA

BLIŻEJ
LUDZI

Nowe wyzwania na miarę potrzeb...

Rozmowa z Szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej – płk. mgr. inż. Markiem Wawrzyniakiem
„Saper”: Witamy Pana pułkownika jako Nowego Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG Rodzajów Sił Zbrojnych. Czytelników interesuje
pańska żołnierska droga.
Witam serdecznie.
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we
Wrocławiu, którą ukończyłem w 1994 roku. Zawodową służbę wojskową,
w wojskach inżynieryjnych rozpocząłem jako dowódca plutonu saperów
w 17. batalionie saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej. W 3. pułku drogowo-mostowym we Włocławku pełniłem obowiązki, dowódcy kompanii
drogowej, szefa sztabu batalionu drogowo-mostowego i zastępcy tego batalionu. Po przedyskolowaniu pułku do Chełmna, zostałem wyznaczony
na stanowisko szefa sekcji operacyjnej pułku, a następnie od 2008 roku
dowódcy batalionu pontonowego.
Dwukrotnie brałem udział w misjach poza granicami kraju, w V zmianie
Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku, w sztabie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (Multinational Division Central-South – MND CS) oraz XXXI zmianie PKW „UNIFIL” w Libanie na stanowisku Zastępcy Dowódcy Kontyngentu.
W 2011 roku po przeformowaniu 3. pułku drogowo-mostowego w 3. batalion drogowo-mostowy, objąłem obowiązki Dowódcy Jednostki Wojskowej i Dowódcy Garnizonu. Następnie decyzją Szefa Sztabu Generalnego zostałem wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2. pułku inżynieryjnego. W listopadzie 2013 roku powierzono mi obowiązki dowódcy
2. pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu, a po trzech latach dowodzenia
pułkiem, w listopadzie 2016 roku – obowiązki szefa oddziału operacyjnego – zastępcy szefa Zarządu.
W czerwcu 2017 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej zostałem wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej.
„Saper”: Awans na pierwszego sapera Wojsk Inżynieryjnych był niespodziewany…
Niewątpliwie był dla mnie wyróżnieniem, docenieniem mojej pracy i zaangażowania się w wykonywaniu obowiązków służbowych na kolejnych
stanowiskach w wojskach inżynieryjnych. Jestem przekonany, że moje
dotychczasowe doświadczenia zdobywane w kraju i poza granicami wykorzystam dla dobra wojsk inżynieryjnych na powierzonym stanowisku
służbowym.
„Saper”: Rozumiem, że najbardziej wspomina Pan pułkownik służbę w ….
Każde stanowisko służbowe, każde miejsce jest inne, a wspomnienia zostają w pamięci. Realizowane zadania zawsze wymagały współdziałania
i pełnego zaangażowania. Każde miejsce realizacji wyznaczonego celu
wspominam jako zespół, grupę wspólnie dążącą do wykonania zadania
najlepiej jak potrafimy z pełnym zaangażowaniem. Wspólne działanie to
wieka motywacja i wielkie szczęście zespołu, który w zaufaniu i pełnej odpowiedzialności dąży do realizacji powierzonego celu.

„Saper”: Jak ocenia Pan pułkownik działalność Stowarzyszenia Saperów
Polskich, w zakresie umacniania pełnych tradycji oręża polskiego…
Do działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich mam pełen szacunek
i podziw. To Zespół doświadczonych, odpowiedzialnych i pełnych zaangażowania osób, których działania między innymi przyczyniają się do dbania
o pamięć czynów saperskich, kształtowania postaw patriotycznych oraz
kultywowania tradycji saperskich.
„Saper”: Na jakie wsparcie ze strony Zarządu Inżynierii Wojskowej możemy liczyć…
Przede wszystkim na zaproszenia do czynnego udziału w wydarzeniach
organizowanych przez Zarząd Inżynierii Wojskowej oraz Jednostki Inżynieryjne, a także na chętny udział żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych
w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie Saperów
Polskich. Jestem przekonany, że nasza współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przyniesie wiele korzyści dla nas wszystkich i będzie wpływać
na kreowanie właściwych, patriotycznych postaw.
Chwała Saperom.
Dziękuję za rozmowę.

Panu gen. bryg. Ryszardowi Żuchowskiemu z rodziną

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci córki Ilony
przesyłają
członkowie SSP, saperzy i pracownicy cywilni Szefostwa (Zarządu) Inżynierii Wojskowej
Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
IRW DG RSZ

płk mgr inż. Marek Wawrzyniak
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Prezes
Stowarzyszenia Saperów Polskich

płk dypl. inż. Tadeusz Dzikowski
SAPER

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Nowy dowódca w Kazuniu

W

czwartek, 22 czerwca 2017 roku, w 2. Mazowieckim Pułku
Saperów w Kazuniu Nowym odbyły się uroczystości z okazji
przekazania obowiązków dowódcy pułku. Przekazanie obowiązków dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów odbyło się w obecności Inspektora Rodzajów Wojsk, gen. bryg. Sławomira Kowalskiego.
Pułkownik Adam Przygoda, który dowodził kazuńską jednostką od
czerwca 2011 roku, przekazał dowodzenie podpułkownikowi Arturowi Gruszczykowi, obecnemu zastępcy dowódcy pułku.
Pułkownik Adam Przygoda, został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe – zastępcy szefa zarządu w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DGRSZ.
W uroczystości uczestniczyły pododdziały wystawione przez
2. Pułk Saperów, 3. Batalion Drogowo-Mostowy z Chełmna oraz klasę mundurową reprezentującej Zespół Szkół nr 1 w Płońsku. Na placu
apelowym wystąpiła również kompania reprezentacyjna Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Orkiestra Reprezentacyjna.
Wśród zebranych obecni byli poprzednicy pułkownika Adama Przygody – dowódcy 2. Brygady Saperów, dowódcy jednostek wojsk inżynieryjnych, przedstawiciele służb mundurowych, władz lokalnych i samorządowych oraz wielu przyjaciół i sympatyków pułku.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Inspektorowi
Rodzajów Wojsk, gen. bryg. Sławomirowi Kowalskiemu przez dowódcę uroczystości. Po odegraniu Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wciągnięciu Flagi Państwowej na maszt dowódca 2. Pułku
Saperów przywitał zaproszonych gości.
Następnie odczytana została decyzja Ministra Obrony Narodowej
o wyznaczeniu na nowe stanowisko służbowe, a Inspektor Rodzajów
Wojsk przedstawił nowego dowódcę oraz podziękował zdającemu obowiązki dowódcy. Generał brygady Sławomir Kowalski w kilku zdaniach przedstawił sylwetkę podpułkownika Artura Gruszczyka oraz
życzył dotychczasowemu dowódcy powodzenia na nowym stanowisku.
Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru
2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy pułku.
„Przed chwilą ze wzruszeniem przekazałem sztandar 2. Mazowieckiego Pułku Saperów i zameldowałem zdanie obowiązków dowódcy. Jest
to dla mnie szczególna chwila, która na długo pozostanie w mojej pamięci. Po sześciu latach dowodzenia żegnam się z pułkiem aby podjąć
kolejne wyzwanie na nowym stanowisku służbowym w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk. Przywołując wydarzenia
z 2 września 2011 roku, kiedy to na tym placu uroczyście przyjmowałem
obowiązki dowódcy pułku wiedziałem, że będzie to ważny a zarazem
trudny etap mojej służby. Przyjąłem to zadanie z pełną świadomością
wiążących się z nim wyzwań stojących przed 2. Pułkiem Saperów.” – powiedział w swoim wystąpieniu pułkownik Adam Przygoda.
Następnie głos zajął podpułkownik Artur Gruszczyk. „Dostąpienie splendoru przyjęcia sztandaru 2. Mazowieckiego Pułku Saperów to
ogromny zaszczyt. Dzisiejszy dzień na długo pozostanie w mojej pamięci.
Jest to odpowiedzialność jaka ciąży na moich barkach ale również wielki
honor z jakim będę czasowo pełnił obowiązki dowódcy pułku. Zapewniam, że wykorzystam swoje dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę
aby zapisać kolejne chlubne karty historii. Zapewniam również, że będę
dążył do podtrzymania dobrego imienia kazuńskiego sapera, który znany
jest z profesjonalizmu i poświęcenia.” – powiedział przejmujący obowiązki dowódcy podpułkownik Artur Gruszczyk.
Uroczystość zakończyło odegranie oraz odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Hymnu Saperskiego, defilada pododdziałów przed trybuną honorową oraz pokaz musztry paradnej wykonanej przez Kompanię Reprezentacyjną DGRSZ.
kpt. Przemysław Lipczyński
Zdjęcia: st. sierż. Marcin Lewandowski
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Na pomoc mieszkańcom

W

dniach 11/12 sierpnia 2017 r. nad zachodnim obszarem województwa kujawsko-pomorskiego przeszedł front burzowy,
który dokonał zniszczeń na bardzo dużą skalę infrastruktury
budowlanej, energetycznej, telekomunikacyjnej, obszarów leśnych i upraw
rolnych.
W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, na podstawie wniosku
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Minister Obrony Narodowej wydał
Decyzję w sprawie skierowania wydzielonych sił i środków Sił Zbrojnych
RP do wsparcia organów administracji publicznej województwa kujawsko-pomorskiego.
Do zadania Dowódca 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
płk Bogdan Prokop wydzielił niezbędne siły i środki wchodzące w skład
Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Bydgoszcz. Zgrupowaniem liczącym 33 żołnierzy wraz ze sprzętem inżynieryjnym dowodzi
kpt. Sebastian Dyląg.
Żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego od 17.08.2017 r.
realizują zadania przygotowania dróg uniemożliwiających dojazd do wielu miejsc oraz zagrażających życiu ludzkiemu oraz usuwania wiatrołomów
pod budowę linii energetycznej niskiego i średniego napięcia zapewniających dostawę energii elektrycznej na potrzeby lokalnej społeczności.
W odwodzie 2. Pułku Inżynieryjnego pozostają siły i środki do realizacji zadań kryzysowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: kpt. Sebastian Dyląg

Przysięga wojskowa w Inowrocławiu

W

dniu 09.06.2017 r. na placu apelowym 2. Inowrocławskiego
Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego 26 żołnierzy
służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych,
złożyło uroczystą przysięgę wojskową.
Żołnierze w dniu 04.05.2017 r. rozpoczęli szkolenie przygotowujące
do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowiskach szeregowego. Elewi szkolą się w specjalnościach saper oraz pontonier.

Rotę przysięgi wojskowej od żołnierzy, w obecności ich najbliższych
i zaproszonych gości przyjął Dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego płk Bogdan Prokop.
Bożego Błogosławieństwa żołnierzom udzielił kapelan garnizonu Inowrocław ks. ppłk Tomasz Skupień oraz ks. kpt. Łukasz Godun.
Zaszczytu złożenia przysięgi wojskowej na sztandar dostąpili wyróżniający się żołnierze: szer. elew. Patryk Winogrodzki; szer. elew. Adrian
Kuliński; szer. elew. Tobiasz Ziółkowski; szer. elew. Michał Piernik.
Podczas swojego wystąpienia dowódca pułku płk Bogdan Prokop
zwracając się do żołnierzy podkreślił: „Złożyliście żołnierskie ślubowanie na
wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiadając słowa roty przysięgi przysięgaliście na sztandar. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest także symbolem sławy wojennej i tradycji
oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru.”
W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabrał szer. elew. Łukasz Bykowski.
W czasie uroczystości dowódca pułku wyróżnił żołnierzy listami
gratulacyjnymi, którzy podczas szkolenia osiągnęli bardzo dobre wyniki
w szkoleniu, a ich rodzicom wręczył pisma gratulacyjne.
Uroczystość zakończyła defilada prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Macieja Jaworskiego.
Uroczysty Apel uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Artura Wachowskiego.
Po uroczystości rodziny żołnierzy i zaproszeni goście zapoznali się ze
specjalistycznym sprzętem będącym na wyposażeniu 2. Pułku Inżynieryjnego.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: szer. Aleksandra Fabich
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Najlepsi z najlepszych
Jak to jest być najlepszymi żołnierzami – saperami spośród saperów z wszystkich jednostek inżynieryjnych w kraju, o tym najlepiej wiedzą
zwycięzcy z 2. stargardzkiego batalionu saperów.

D

rużyna w składzie: plutonowy Rafał Zmudziejewki, starszy
szeregowy Norbert Kokorzycki, starszy szeregowy Laurencjusz Kubiak, starszy szeregowy Marcin Szulczewski, szeregowy Włodzimierz Liersz, szeregowy Norbert Stachura, szeregowy
Paweł Tomkowicz oraz rezerwowy szeregowy Jacek Skórka w kwietniu br. brała udział w Centralnych Zawodach Użyteczno – Bojowych
pododdziałów wojsk inżynieryjnych w 1. brzeskim pułku saperów.
Żołnierze batalionu dumnie reprezentowali 12. Szczecińską Dywizję
Zmechanizowaną. Żołnierze sprawdzili się m.in. w takich konkurencjach jak: znajomość sylwetek sprzętu bojowego, środków minersko
– zaporowych, marsz na orientację wg mapy, ustawianie grupy min,
rozpoznanie mostu.
Celem zawodów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia, wiedzy
specjalistycznej, zgrania drużyn, kondycji i wytrzymałości fizycznej
żołnierzy, a przede wszystkim wyłonienie najlepszego pododdziału.
Trasa zawodów oparta była o pętlę taktyczną liczącą 7 km. Rywalizacja
o tytuł najlepszego, była bardzo zacięta i wyrównana. Ostatecznie na
podium stanęli: I miejsce: 2bsap 2140 pkt, II miejsce: 2psap 2127 pkt,
III miejsce: 1psap 1755 pkt.
Stargardzcy saperzy dobrze wiedzą ile wysiłku, potu oraz czasu
zajmuje wyszkolenie na wysokim poziomie pojedynczego żołnierza
oraz drużyny. Do zawodów zostali wytypowani najlepsi, będąc jednocześnie wypadkową wyszkolenia całego batalionu. Bazując na swoim
doświadczeniu z poprzednich lat, żołnierze bardzo dobrze wiedzieli
na co położyć nacisk, jaka przyjąć taktykę działania i na co zwrócić
szczególną uwagę podczas przygotowań i w trakcie realizacji zadań
inżynieryjnych.

Po powrocie do jednostki na zwycięzców czekał nie tylko zasłużony odpoczynek, ale przede wszystkim podziękowania, gratulacje
oraz uznanie w oczach koleżanek i kolegów. Dowódca brygady oraz
dowódca jednostki podpułkownik Sławomir Szwemin osobiście podziękowali swoim żołnierzom zwycięskiego I miejsca w tak prestiżowych, najważniejszych w armii zawodach dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
szer. Judyta Młynarczyk
Zdjęcia: archiwum uczestników zawodów

Wybudowali molo
Żołnierze 1. Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina wybudowali
molo na jeziorze Czaple w m. Sieciechów pow. Kozienice.

W

kwietniu br., żołnierze z 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego w ramach szkolenia specjalistycznego,
wykonywali prace związane z budową mola na jeziorze
Czaple w m. Sieciechów. Do wykonania powyższego zadania skierowano zgrupowanie zadaniowe z Wojskowej Jednostki Odbudowy nr
5 – grupa mostowa.
Jak powiedział ppor. Tomasz Stefaniak, najpierw trzeba było wykonać tzw. prom podkafarowy, na którym zamontowano dwa młoty
do wbijania pali. W tym samym czasie druga grupa żołnierzy zajęła
się rozbiórką starego molo. Na palach zamontowano tzw. oczep, potem dźwigary, a dopiero na nich pokład. Całość uzupełniła poręcz po
lewej stronie i krawężnik po prawej. Zwieńczeniem prac było malowanie drewnianych elementów konstrukcji.
Przy budowie mola zaangażowanych było 12 żołnierzy pod dowództwem ppor. Tomasza Stefaniaka oraz 13 jednostek sprzętu
m.in.: młot DM-240 z urz. SP-712 A, piły spalinowe HUSQVARNA
357XP, łodzie saperskie, bloki pontonowe z osprzętem, zestawy stolarsko ciesielskie, zespół spalinowo – elektryczny PAD-20-3/400/P,
samochód ciężarowy – Jelcz P862 D.43 z HIAB 855 EP.
Wybudowane przez żołnierzy 1. Batalionu Drogowo – Mostowego molo, będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców gm. Sieciechów,
Kozienic i Dęblina, którzy licznie odwiedzają to miejsce podczas letniego wypoczynku.
mł. chor. Robert Pieńkosz
Zdjęcia: Mariusz Basaj / Kozienice24.pl
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Przekazanie obowiązków Komendanta
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
im. gen. Jakuba Jasińskiego

P

ułkownik mgr inż. Kazimierz Łucki został nowym Komendantem CSWInżiChem we Wrocławiu. W uroczystości przekazania
dowodzenia, która miała miejsce w poniedziałek 10 kwietnia wzięli
udział wiceprezydent Wrocławia pan Adam Grehl oraz starosta Powiatu
Wrocławskiego pan Roman Potocki.
Wśród wielu gości obecni byli: Zastępca Szefa Zarządu Obrony Przed
Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Bogusław Kot, Główny
Specjalista w Zarządzie Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Kapuściok, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Wrocław. Nie zabrakło przyjaciół
oraz komendantów Centrum, przedstawicieli służb mundurowych i duchowieństwa.
W trakcie uroczystości sztandar nowemu Komendantowi przekazał
czasowo pełniący obowiązki Komendanta – zastępca Komendanta ppłk
Aleksander Wlizło, który pełnił je od 9 września 2016 r. Następnie wspólnie podpisali protokół zdania i objęcia obowiązków.
Meldunki o przekazaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor
Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Andrzej Danielewski, który w swoim przemówieniu podziękował
podpułkownikowi Wlizło za trud i zaangażowanie włożone w czasowe
wykonywanie obowiązków Komendanta. „Przekazując wyrazy szacunku
oraz słowa uznania pragnę złożyć Panu Pułkownikowi życzenia zdrowia,
niesłabnącej energii oraz wszelkiej pomyślności w dalszej służbie”.
Następnie zwrócił się do pułkownika Łuckiego: „Jestem przekonany,
że w swojej dotychczasowej karierze wojskowej kierował się Pan nie tylko
czekającymi wyzwaniami lecz także pasją, zaangażowaniem i wrodzonym
poczuciem obowiązku. I dodał: „W związku z objęciem stanowiska składam
Panu Pułkownikowi serdeczne gratulacje. Żywię nadzieję, że misja którą
Panu powierzono sprawi ogromną satysfakcję zawodową i przyczyni się do
dalszego rozwoju przodującej jednostki szkolnictwa wojskowego”.
Uroczystość zakończona defiladą pododdziałów i sprzętu Centrum
uświetniła oprawą muzyczną orkiestra wojskowa Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Pułkownik mgr inż. Kazimierz Łucki dotychczas pełnił obowiązki na stanowisku Dowódcy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Jest absolwentem
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Służbę wojskową rozpoczął w 10. pułku łączności we Wrocławiu. Pełnił ją na kolejnych stanowiskach
służbowych jako dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef sekcji wsparcia dowodzenia (S-6), dowódca batalionu. W 2006 roku objął stanowisko szefa sztabu 10. Pułku Dowodzenia. Dwa lata później awansował na stanowisko zastępcy dowódcy.
W 2003 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na wydziale elektroniki oraz studia podyplomowe na tej uczelni. W trakcie pełnienia służby wielokrotnie uczestniczył w kursach poszerzających specjalistyczną wiedzę z zakresu obronności organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej.
W uznaniu zasług i osiągnięć był wielokrotnie wyróżniany medalami państwowymi oraz odznaczeniami resortowymi. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w akcjach społeczno – charytatywnych organizowanych na rzecz Dolnego Śląska oraz środowiska cywilnego i wojskowego. Współpracuje ze Stowarzyszeniami Kombatanckimi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” Wrocław, w szczególności sekcję podnoszenia
ciężarów. Entuzjasta służby wojskowej, dla którego takie wartości jak honor, uczciwość i ojczyzna mają prawdziwe znaczenie.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 1 kwietnia br. został wyznaczony na stanowisko Komendanta Centrum we Wrocławiu.
Red.
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AMETYST-17

W

dniach 18 – 22 września żołnierze 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego brali
udział w ćwiczeniu pk. AMETYST-17, które było przedsięwzięciem szkoleniowym sprawdzającym stopień przygotowania batalionu pontonowego
do udziału w ćwiczeniu z wojskami pk. DRAGON-17.
W ćwiczeniu uczestniczyli żołnierze Narodowych Sił
Rezerwowych oraz żołnierze rezerwy. Najważniejszym
przedsięwzięciem podczas ćwiczenia było urządzanie
i utrzymanie przeprawy mostowej na rzece Wisła z parku pontonowego PP-64 w dniu 21 września. W czasie
ćwiczenia zgrywano wybrane elementy systemów walki: dowodzenia, wsparcia inżynieryjnego, zabezpieczenia logistycznego, obrony przed bronią masowego
rażenia, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia
medycznego. W trakcie ćwiczenia wszyscy żołnierze
realizowali zadania z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Zakończenia ćwiczenia dokonał w dniu
22 września 2017 roku Kierownik Ćwiczenia Dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego płk Bogdan Prokop,
w rejonie przeprawy w m. Wólka Gołębska. W swoim
przemówieniu podkreślił, że batalion pontonowy jest
przygotowany do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdził, że wszystkie cele szkoleniowe zostały osiągnięte dzięki ciężkiej
pracy żołnierzy i ich dowódców, za co im gorąco podziękował.
Wstępnego omówienia ćwiczenia dokonano
w dniu dzisiejszym podczas odprawy na stanowisku
Kierownictwa Ćwiczenia. W czasie omówienia płk
Prokop zaznaczył, że doświadczenia i wnioski z ćwiczenia posłużą do wykorzystania w dalszej praktyce
szkoleniowej.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: mł. chor. Grzegorz Grajek,
szer. Aleksandra Fabich
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TRADYCJE
ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
we WŁOCŁAWKU

R

ealizując uchwały VII Kongresu oraz Zarządu
Głównego SSP, Zarząd Koła Nr l9 SSP we Włocławku postanowił aby formuła przygotowywanego Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich miała charakter spotkania integracyjnego weteranów służby wojskowej,
a przede wszystkim służby saperskiej i ich rodzin, ale również młodzieży i osób prywatnych oraz reprezentujących
związki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, firmy
współpracujące z naszym Kołem, również z rodzinami.
I takie spotkanie rodzinno-integracyjne zorganizowano w dniu 20 czerwca br. na obiektach Strzelnicy „OSTROWY”, użyczonej nam przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego we Włocławku i Prezesa Okręgowej
Rady Łowieckiej Pana Władysława Doleckiego.
Wsparcia technicznego przy urządzaniu miejsca spotkania udzieliło Włocławskie Centrum Kultury „BROWAR B” – Dyrektor Pani Lidia Piechocka – Witczak
oraz firma „RENILO” na czele z jej właścicielem Panem
Markiem Kożuchowskim.
Zaproszenie do udziału w imprezie skierowane zostało do członków Koła Nr 19 SSP z szeroko pojętymi rodzinami i przyjaciółmi
Niezwykle miłym i oczekiwanym wydarzeniem było
przybycie na spotkanie dowódcy 3. batalionu inżynieryjnego ppłk Zdzisława Drożdżewskiego z małżonką.
Uczestników spotkania przywitał prezes Zarządu Koła
płk dr Ryszard Chodynicki. Następnie głos zabrał sekretarz Zarządu Koła, który przedstawił genezę ustanowienia
23 czerwca Świętem SSP. Omówił też udział delegacji Koła
oraz „Rodziny Szkół 3 Wppont” w pierwszych centralnych
obchodach Święta które odbyły się 21 czerwca w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej.
W kolejnym punkcie spotkania prezes Zarządu Koła
płk dr Ryszard Chodynicki i wiceprezes mjr Zdzisław
Pierzchała wręczyli nowym członkom Stowarzyszenia –
Legitymację Członkowską. Odznakę Stowarzyszenia oraz
Medal Pamiątkowy Koła z legitymacją. Nowi członkowie
Koła to: st. szer. Ryszard Sutorowski oraz szer. Paweł
Chornicki.
Tę część spotkania zakończył płk Ryszard Chodynicki życząc jego uczestnikom miłych wrażeń oraz dobrej
zabawy.
Część grillowo – zabawowa rozpoczęła się od podania
zupy grochowej przez personel Sali Bankietowej „MARCYSIA”, przy dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołu
„MAESTRO”. Nie trzeba było długo czekać aby pierwsze
pary ruszyły na parkiet. Do dobrej zabawy przystosowała
się również aura, mimo że zapowiedzi pogodowe nie były
korzystne. Saperskie szczęście i tym razem nam dopisało. Ani kropla deszczu nie przerwała tańców i zabaw. Siły
uczestników uzupełniane były przez serwowane kolejne
posiłki.
Czas spotkania to również okazja do kontaktów towarzyskich, rozmów i wspomnień np. z czasów wspólnej
służby. Spotkanie nie przerwał nawet zapadający zmierzch,
trwało ono do bardzo późnych godzin nocnych. Opuszczający spotkanie dziękowali organizatorom za doskonały
pomysł i organizację. Wyrażali też nadzieję, że tego typu
działalność będzie kontynuowana.
ppłk Ryszard Chornicki
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DZIEŃ SAPERA WE WŁOCŁAWKU
OBCHODY 72. ROCZNICY FORSOWANIA ODRY I NYSY ŁUŻYCKIEJ PRZEZ 1 i 2 ARMIĘ WP

1

6 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się „Operacja Berlińska”. Pierwszym
jej etapem było forsowanie Odry przez żołnierzy 1. Armii Wojska
Polskiego w ramach 1. Frontu Białoruskiego oraz forsowanie Nysy
Łużyckiej przez żołnierzy 2. Armii WP w ramach 1. Frontu Ukraińskiego.
Ogromną rolę w tych działaniach odegrali saperzy polscy obu Armii.
Z okazji 1-szej rocznicy tego wydarzenia Naczelny Dowódca WP
marszałek Michał Rola-Żymierski rozkazem Nr 105 z dnia 4 kwietnia l946
roku, dzień 16 kwietnia ustanowił Świętem Wojsk Inżynieryjnych – Dniem
Sapera.
Koło nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich przeprowadziło rocznicowo – patriotyczną uroczystość przy „Pomniku Sapera 3. Warszawskiego
pułku pontonowego” w dniu 11 kwietnia 2017 r.
Uroczystość otworzył ppłk Ryszard Chornicki. Uczestnicy uroczystości wysłuchali Hymnu RP, a następnie Hejnału Miasta Włocławek wykonanego przez trębacza orkiestry Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Koła Nr 19 SSP płk
Ryszard Chodynicki. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił dowódca
pułku w latach 1976 – l981 płk Józef Biernat, inicjator budowy „Pomnika Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego”, który został odsłonięty
05.05.1978 roku. W swoim wystąpieniu przedstawił wysiłek saperów 1. i 2.
Armii WP w czasie II wojny światowej. Po zacytowaniu słów gen. Tadeusza
Kościuszki – „Żadna bitwa, a zawdy i wojna obyć się przez saperów nie mogą
a gdy pokój nastaje oni ciągle w walce są” przedstawił tylko część dokonań
żołnierzy 3 Włocławskiego (Warszawskiego) pułku drogowo – mostowego
(pułku pontonowego) na rzecz społeczeństw od 1945 roku do czasu obecnego.
Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały do saperów uczestniczących w akcji rozminowaniu kraju, a obecnie w usuwaniu niewybuchów, niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych. Wystąpienie zakończył
apelem aby zaprzestać wyceniania żołnierskiej krwi, w zależności od miejsca stoczonej bitwy w czasie której została przelana.
Następnie prowadzący uroczystość ppłk Ryszard Chornicki odczytał
rozkaz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosława Mika, który na wniosek Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marka
Wawrzyniaka przyznał medal „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych”
dla:
– Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku –
Dyrektor – p. Magdalena Lewandowska,
– wiceprezesa Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych por. Henryka Baranowskiego.
Aktu wręczenia medali oraz certyfikatów dokonał w imieniu Dowódcy
Generalnego i Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Artur Talik, w asyście płk Ryszarda Chodynickiego.
Prezydent Miasta Włocławka, podkreślił znaczącą rolę Stowarzyszenia
w życiu Miasta Włocławka w zakresie kształtowania patriotycznych postaw
jego mieszkańców z ukierunkowaniem tej działalności na środowiska akademickie i szkolne. Życzył dalszych sukcesów w działalności organizacyjnej, a wszystkim członkom zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.
Następnie uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć saperów poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, podczas akcji
rozminowania kraju oraz w czasie misji pokojowych pod flagami ONZ
i NATO. Trębacze wykonali sygnał „Śpij kolego”.
Kolejnym wyrazem oddania szacunku saperom było złożenie przez
delegacje uczestników uroczystości wiązanek kwiatów pod „Pomnikiem
Sapera 3 Wppont”.
Członkowi Koła Nr 19 SSP oraz zaproszeni goście udali się na spotkani
koleżeńskie w Restauracja „Ratuszowa”.
ppłk Ryszard Chornicki
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SAPERSKIE FORUM
Uroczystość pierwszego Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) ,,SPOTKANIA SAPERSKICH POKOLEŃ” – 21. czerwca 2017 roku

Konferencja na temat
,,Inżynieria wojskowa – historia i przyszłość”

Z

godnie z treściami zamieszczonymi w zaproszeniu do udziału
w przedmiotowej uroczystości, powitania licznie przybyłych gości oraz wygłoszenia informacji na temat ,,Historia ustanowienia
Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP)” dokonał Prezes SSP
– płk dypl. inż. w st. spocz. – Tadeusz Dzikowski. Wysoce merytoryczna i rozlicznie uargumentowana informacja Prezesa spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji oraz została
skonstatowana przywołaną treścią Uchwały VII Kongresu SSP z dnia 22
października 2016 roku (§4., ustęp 4. Statutu SSP). Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, tuż po powitaniu zaproszonych gości przez Prezesa,
głos zabrał Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP)
– gen. bryg. Jan Dziedzic, który skierował do uczestników uroczystości
okazjonalne życzenia – osobiste i zawczasu zredagowane przez Szefa SG
WP – gen. broni Leszka Surawskiego.
Konferencję, której przewodniczył płk dr hab. inż. Waldemar Kawka
z Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj), zainicjował ppłk dr Jacek Lasota
(ASzWoj) wystąpieniem na temat ,,Inżynieria wojskowa w historii wojen
– przykłady z przeszłości”. Rozliczne fakty historyczne z obszaru inżynierii
wojskowej w kontekście historii powszechnej, w tym historii wojen (starożytność – np. fortyfikacje w starożytnym Egipcie, średniowiecze – np.
przeprawa mostowa pod Czerwieńskiem na przełomie czerwca i lipca
1410 roku, a także historia nowożytna – przeprawa mostowa podczas bitwy pod Orszą w dniu 8. września 1514 roku) zostały okraszone niezwykle
interesującym, inżynieryjno-pancernym przykładem wspólnych działań
taktycznych – podczas I wojny światowej, nieopodal Bobrujska, w dniu 28.
sierpnia 1919 roku.
Z kolei moderator konferencji (ASzWoj) w informacji na temat ,,Materiały wybuchowe – wybrane aspekty z ich ponad XXV-wiecznej historii”
zaprezentował zestawienie najbardziej ciekawych faktów naukowych, mających miejsce w przeszłości w obrębie chemii materiałów wybuchowych
(,,chemii niszczącej”), w tym zdarzeń o właściwościach detektywistycznych, epistemologicznych (poznawczych), intrygujących, komicznych,
koncepcyjnych, tragicznych, patologicznych, aksjologicznych (etycznych),
dramatycznych oraz innych (w tym poufnych).
Na temat ,,Bezzałogowych platform lądowych w zadaniach zabezpieczenia inżynieryjnego działań bojowych” głos zabrał dr. inż. Marian
Janusz Łopatka z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). W zbiorze
zidentyfikowanych problemów oraz nowych uwarunkowań i wyzwań prelegent w swoim wystąpieniu zaakcentował przede wszystkim: zmniejszenie liczebności wojsk, zwiększenie obszarów (pasów, rejonów) odpowiedzialności w działaniach operacyjnych (taktycznych) wojsk, zwiększenie
wymagań w zakresie mobilności oraz manewrowości siłami i środkami,
zwiększenie zapotrzebowania na wsparcie inżynieryjne wojsk, zmniejszenie liczebności wojsk inżynieryjnych, zmniejszenie nasycenia siłami i środkami inżynieryjnymi w stosunku do wspieranych wojsk oraz relatywnie
przestarzałe rozwiązania techniczne sprzętu, w tym sprzętu inżynieryjnego. Występujący natomiast wskazał szanse i możliwości antycypacyjnych
rozwiązań – w przedmiotowym zakresie – sygnalizując głównie zastosowanie nowych technologii realizacji zadań (zmniejszających pracochłonność oraz zwiększających efektywność realizacji inżynieryjnych zadań
i redukujących zwłaszcza zagrożenia o właściwościach destrukcyjnych),
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, ograniczających
wysiłek i niezbędną do realizacji liczebność żołnierzy oraz wprowadzanie
automatyzacji i robotyzacji, pozwalających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa realizacji szczególnie niebezpiecznych zadań inżynieryjnych
w terenie oraz podnoszenie ich realizacyjnej wydajności – przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowanych sił i środków.
Przedostatnią konferencyjną informację na temat ,,Współczesnej fortyfikacji polowej” przedstawił dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak (WAT),
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którą rozpoczął od przypomnienia kluczowych postaci z niedalekiej przeszłości – mających bezpośredni związek, zarówno z fortyfikacjami polowymi, jak i z Uczelnią (w tym gen. dyw. prof. Sylwestra Kaliskiego). Merytoryka wystąpienia nawiązywała m.in. do kwestii schronów i ukryć dla
ochrony i obrony ludności cywilnej (obiekty fortyfikacyjne tzw. podwójnego przeznaczenia). Z kolei fortyfikacyjne aspekty w ujęciu prospektywnym
ogniskowały się w wypowiedzi Profesora na badawczo-rozwojowym temacie w brzmieniu ,,Innowacyjne obiekty fortyfikacji polowej” (opracowanie
technicznych rozwiązań obiektów fortyfikacji polowej, dostosowanych do
wymogów współczesnego pola walki – specyfikacja organizacyjno-realizacyjnych wymagań w fazie ich projektowania, wykonywania, użytkowania
i eksploatacji) oraz ,,System automatycznych zaworów przeciwwybuchowych nowej generacji dla schronów stacjonarnych i mobilnych” (m.in. na
potrzeby Dowództwa Transformacyjnego NATO).
Ostania część prezentowanej konferencji poświęcona została tematyce ,,Kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalności
inżynieria wojskowa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji”, którą
zaprezentował prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz (WAT). W swojej
informacji prelegent skupił się na kwestiach kształcenia w ujęciu retrospektywnym (zakres kształcenia, w tym liczba dotychczasowych absolwentów w specjalności inżynieria wojskowa oraz drogi i mosty), aktualnym (kierunek budownictwo, w tym głównie specjalność inżynieria wojskowa – studia I-go i II-go stopnia, studia specjalistyczne i podyplomowe
oraz stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie) i antycypacyjnym.
Interesującą część wystąpienia Profesora stanowiła zwięzła informacja na
temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju pracowni, będących w dyspozycji Wydziału, w tym pracowni mechaniki gruntów, pracowni diagnostyki nawierzchni, pracowni metod obliczeniowych w inżynierii i komunikacji oraz tzw. mikropoligonu.
Należy wyraźnie zaakcentować fakt, iż poruszane podczas konferencji zagadnienia inżynieryjne (w ujęciu retrospektywnym, aktualnym
i prospektywnym), nierzadko stanowiły kolejne wątki wieloaspektowych
refleksji i dyskusji, które w ramach pokonferencyjnego Spotkania Saperskich Pokoleń (na pistoletowej strzelnicy WAT) – długo jeszcze – w dniu
pierwszego Święta SSP – nie miały końca …
wk1963

SAPER

PUBLICYSTYKA

Jak poprawić zdolności
w zakresie reagowania przeciwpowodziowego
Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.

R

acjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz odpowiednie wykorzystanie czasu podczas działania w obszarze reagowania kryzysowego ma szczególne znaczenie. Sytuacje kryzysowe
występować będą w wyniku występowania różnych zjawisk w różnych
rejonach kraju.
Polska, to ponad 80% terenów dorzecza Wisły i Odry, w związku
z czym groźba wystąpienia powodzi w różnych porach roku i różnych
rejonach kraju jest rzeczą jakby naturalną. Należy zakładać, że powodzie i podtopienia będą występowały cyklicznie, a powołane do reagowania w tym zakresie służby będą musiały działać sprawnie i skutecznie
dla zapewnienia ochrony infrastruktury (ujęcia wody, oczyszczalnie
ścieków, stacje energetyczne, obiekty służby zdrowia) niezbędnej do
„normalnego” funkcjonowania społeczeństwa.
Jest to trudne zadanie, ale możliwe do zrealizowania. I to przy
znacznie mniejszym, niż mogłoby się wydawać, wysiłku ludzkim
i w krótszym, niż można wnioskować z dotychczasowych obserwacji,
czasie.
Podkreślić przy tym należy, że powodzie są głównym czynnikiem
naturalnym powodującym straty w mieniu, a czasem także i życiu. Przyjąć należy, że rejony najbardziej zagrożone narażone są na powodzie
systematycznie, a ich zasięg i natężenie są różne: od lokalnych podtopień do powodzi o dużym zasięgu. Szczególnie narażone na powodzie
są obszary leżące w bezpośredniej bliskości rzek, często na obszarach
zalewowych.
Przy obecnej technice urządzeń pomiarowo – meteorologicznych
oraz komputeryzacji obliczeń można przewidzieć zasięg i miejsce wystąpienia powodzi. Ale naszej uwadze nie może umknąć fakt, że zmiany
klimatyczne, których jesteśmy świadkami powodują, że zjawiska atmosferycznie przybierają na sile i gwałtowności oraz stają się coraz groźniejsze w skutkach. I bywa też często, że dotychczasowa technika już sobie
nie radzi, a rozwiązania dotąd wystarczające nie zdają już egzaminu.
Podczas akcji przeciwpowodziowych najczęściej stosowane są
tradycyjne metody polegające na budowie zapór przeciwpowodziowych z worków wypełnionych piaskiem. Tą samą metodą wzmacnia
się i uszczelnia wały przeciwpowodziowe. Metoda ta jest czasochłonna i wymaga dużego nakładu pracy ludzkiej. Odporność konstrukcji
z worków z piaskiem na działanie fali powodziowej nie zawsze jest taka,
jakbyśmy sobie życzyli i czasem zawodzi. Ponadto w reagowaniu przeciwpowodziowym istotną rolę odgrywa czas, który z reguły jest ograniczony, stąd właściwe jego wykorzystanie może mieć zasadniczy wpływ
na powodzenie akcji ratunkowej.
Firma Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. jako wyłączny
przedstawiciel na Polskę, firmy HESCO Bastion Ltd, posiada rozwiązania, które w dużym stopniu mogą przyczynić się do poprawy zdolności
w zakresie reagowania na zagrożenie powodziowe. Rozwiązania te znalazły szerokie zastosowanie w: Austrii, Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Tajlandii i innych krajach. Stosowanie nowych rozwiązań znacznie usprawnia efektywne reagowanie, oszczędza czas i wysiłek ludzki.
Doświadczenia dowodzą, że budowa metodą tradycyjną 10 m odcinka
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wału przeciwpowodziowego o wysokości 1.40 m (ekwiwalent 1500 worków) to dla 10 osób zajęcie na około 7 godzin, natomiast stosując nowe
rozwiązania HESCO Bastion możemy zbudować wał ochronny o podobnych parametrach w czasie 20 minut siłami 2 osób i ładowarki.
Dla uzyskania takiego wyniku celowym jest użycie zestawów JACKBOX – nowych rozwiązań do walki z dużą wodą, które dostępne są
w kilku rozmiarach. Są przy tym łatwe w transporcie i magazynowaniu,
a ich rozmieszczenie we wskazanym rejonie może być wykonane pospiesznie . Zapory wykonane przy użyciu JACKBOX-ów są odporne na
przesiąkanie oraz na przelanie się fali powodziowej. Do ich wypełnienia
używać można lokalnie występujące materiały jak: piasek, żwir, ziemia
i inne kruszywa. W zależności od rodzaju, długość jednego zestawu to
6.1 m lub 9.15 m przy wysokości odpowiednio 0.69 m i 1.0 m. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość jego szybkiego usunięcia po
ustąpieniu powodzi.
Kolejnym, zasługującym na uwagę jest zestaw CART. Jest to zapakowana na specjalnie przystosowanej do ciągnienia palecie, wyposażonej
w mechanizm zwalniający, zapora o długości 88 m, której rozstawienie
bez wypełniania zajmuje około 2 minut. Równolegle z rozstawianiem
rozpocząć można wypełnianie dostępnym materiałem sypkim. Wysokość zapory to 1.0 m a jej szerokość 1.06 m. Zapora wykonana jest z materiałów o właściwościach wytrzymałościowych takich jak znane wcześniej zestawy HESCO Bastion serii MIL, które doskonale sprawdziły się
przy budowie umocnień ochronnych w misjach w Afganistanie, Iraku,
Czadzie i od ponad dekady są na wyposażeniu SZ RP.
Uwzględniając fakt, że wojska inżynieryjne oraz nowy rodzaj SZ
tj. Wojska Obrony Terytorialnej w zakresach odpowiedzialności mają
przypisane zadania wspierania podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w sytuacjach zagrożenia powodziowego, Firma Megmar Logistics & Consulting działając od lat na rzecz
modernizacji SZ RP wskazuje na dodatkowe implementacje znanych
wcześniej rozwiązań oraz wprowadza do oferty kolejne produkty do
ochrony przed powodziami i innymi negatywnymi skutkami anomalii
pogodowych.
Opisane powyżej rozwiązania nie wyczerpują oferty Megmar L&C
opartej na produktach HESCO Bastion. Na obecną chwilę dostępna
jest szeroka gama innowacyjnych produktów i rozwiązań w obszarze
ochrony wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony imprez masowych, wzmacniania wybrzeża i innych.
Czas w reagowaniu kryzysowym jest czynnikiem kluczowym,
który, o ile będzie dobrze wykorzystany, może przeciwstawić się zagrożeniu, a tym samym wygrać z kryzysem lub zminimalizować jego
negatywne skutki.
MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING to grupa firm, działająca
od 2003 roku, z siedzibą w Kutnie. Podstawowym profilem działalności
jest realizacja dostaw wyrobów i technologii na potrzeby wojska, policji i straży granicznej oraz sprzętu specjalistycznego dla Portów Lotniczych.
Oferując naszym klientom innowacyjne rozwiązania i profesjonalne wsparcie serwisowe zmierzamy do naszego celu, którym jest utrzymanie renomy kluczowego dostawcy oraz realizacja zleceń na wysokim
jakościowo poziomie, zgodnie z normami etycznymi i w ramach obowiązującego prawa. Dotychczasowa nasza działalność umożliwiła nam
uzyskanie ważnych dla firmy koncesji, uprawnień i certyfikatów, co motywuje nas do jeszcze lepszego działania.
Pełna oferta produktowa oraz szczegółowe informacje o firmie
Megmar Logistics & Consulting dostępne są poprzez stronę internetową http://www.megmar.pl
płk Marek Stobnicki
St. Specjalista ds. Systemów Inżynieryjnych
Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.
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CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA SAPERA
WARSZAWA

C

entralne uroczystości Dnia Sapera w Warszawie poprzedziła
Msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, w intencji saperów polskich, przez Biskupa Polowego ks. gen. bryg. dr Józefa Guzdka. W homilii Ordynariusz Polowy WP nawiązał do etosu
saperskiej służby i zasługach Saperów w służbie Ojczyzny.
Oficjalna część obchodów Święta Sapera odbyła się tradycyjnie
16 kwietnia pod Pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie, zorganizowana przez Szefostwo Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ na
czele z nowym szefem płk Markiem Wawrzyniakiem.W uroczystości, upamiętniającej 72. rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej
przez oddziały 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, uczestniczyli także:
przedstawiciele MON, Centralnych Instytucji Wojskowych z dowódcą Garnizonu Warszawa na czele, byli szefowie wojsk inżynieryjnych,
weterani, kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich
z prezesem płk Tadeuszem Dzikowskim, młodzież szkolna z Włocławka i Dębicy.
Tradycyjnie, ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Chwała Saperom” i na Płycie Czerniakowskiej
oraz wspólne zdjęcie uczestników uroczystości. Po tym nastąpiły spotkania, rozmowy i wspomnienia, organizowane w różnych grupach
środowiskowych.
WLZ
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OBCHODY 72. ROCZNICY FORSOWANIA ODRY
Dla wszystkich saperów najważniejszym miejscem są znajdujące się na Szlaku Pamięci Narodowej Gozdowice. To tutaj przy pomniku
„Chwała Poległym Saperom” obchodzą co roku Święto Wojsk Inżynieryjnych, ustanowione w rocznicę forsowania Odry na dzień 16 kwietnia.

G

ozdowice są tak ważne dla saperów, ponieważ to tutaj mieściło się dowództwo Szefa Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii
Wojska Polskiego oraz 6. batalionu pontonowo – mostowego,
którego saperzy w dniach 16-20 kwietnia 1945 roku zbudowali most
pontonowy o długości 265 metrów przez który przeszły wojska w drodze na Berlin i Łabę. Upamiętnia to pomnik Saperów na nadodrzański
wzgórzu. W kwietniu 1945 roku oddziały 1. Armii Wojska Polskiego,
w składzie 1. Frontu Białoruskiego, stoczyły walki z armia niemiecką.
Ich celem było forsowanie Odry.
Był to początkowy etap „operacji berlińskiej”, która dwa tygodnie
później, 2 maja, zakończyła się zdobyciem stolicy hitlerowskich Niemiec.
„Operacja berlińska” była ostatnia ofensywą w Europie podczas II
wojny światowej. Kilka dni później, 8 maja 1945 roku, został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy. Zakończyła się II
wojna światowa. Wydarzenie to upamiętnia Międzynarodowy Dzień
Zwycięstwa.
Podczas forsowania Odry i walk o Berlin poległo 1987 żołnierzy,
w tym 1661 znanych z nazwiska. Wszyscy spoczywają na cmentarzu
wojennym 1. Armii Wojska Polskiego.
W obchodach 72. rocznicy forsowania w Siekierkach Odry
uczestniczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda,
który rozpoczął uroczystości na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach od
zapalenia znicza na jednym z grobów nieznanych żołnierzy.
Następnie odbyła się polowa msza święta, którą celebrował abp
metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga. Po nabożeństwie głos zabrał burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa.
Natomiast Prezydent RP Andrzej Duda, zabierając głos powiedział m.in.: „Moim obowiązkiem, jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest,
by pochylić głowę i uklęknąć przy grobach tych, którzy przelali krew
za ojczyznę. Chylimy czoło nad ich bohaterstwem, nad ich poświęceniem, nad ich dziełem, którego umiłowanym efektem jest wolna Polska”.
W uroczystościach wzięli udział między innymi wicemarszałek
Sejmu RP Joachim Brudziński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders, zastępca szefa Kancelarii
Prezydenta RP Paweł Mucha, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, podsekretarz stanu w KP RP Wojciech Kolarski,
wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, wicemarszałek
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województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, wicestarosta
Jerzy Miler, posłowie, kombatanci i lokalni samorządowcy. Po mszy
św. odbył się apel poległych i złożenie wieńców pod pomnikiem Matki – Polki. Uroczystości kontynuowane były także pod pomnikiem
„Chwała Saperom” w Gozdowicach (gm. Mieszkowice). Były wystąpienia okolicznościowe i wręczanie odznaczeń. Uroczystości zorganizowali saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.
Rocznica forsowania Odry przyciągnęła setki osób z kraju i rejonu
pomorskiego.
– Kiedy jestem tutaj (a byłem uczestnikiem walk), wciąż słyszę
strzały, wybuchy i jęki rannych oraz umierających – wspominał Mieczysław Żukowski, kombatant, pułkownik w stanie spoczynku.
– Przybyliśmy tu aby oddać hołd tym, którzy oddali życie z ojczyznę. To lekcja szacunku i historii.
Po okolicznościowych wystąpieniach i złożeniu wieńców, nastąpił
start do biegu pamięci narodowej „XV Mieszkowicka Nadodrzańska
Dziesiątka”.
Fot. st. sierż. Wiesław Wieczorek
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23 czerwca – Świętem Stowarzyszenia Saperów Polskich

W

dniu 21 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich jako organizacji środowiskowej
zrzeszającej czynnych i byłych żołnierzy oraz pracowników
Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego, członków ich rodzin, a także
sympatyków dorobku saperów.
Święto SSP ustanowione zostało Uchwałą VII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich, w dniu 22 października 2016 roku i ujęte w Statucie SSP w paragrafie 4 ustęp 4. To wielki dzień dla Stowarzyszenia, które
przejęło i kultywuje chlubne tradycje Stowarzyszenia Saperów Polskich
na obczyźnie.
Słowa wypowiedziane przez Ostatniego Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich na obczyźnie, a zawarte w liście skierowanym do gen.
Zdzisława Barszczewskiego z dnia 12 marca 2001 roku stały się Naszym
statutowym obowiązkiem, cytat: „W dniu 11.02.2001 odbyło się w Londynie Nadzwyczajne Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na którym
obecni członkowie zdecydowali je rozwiązać.
Po omal 55-ciu latach istnienia była to przykra lecz nieunikniona decyzja wobec szybko malejącej ilości członków. Pociechą dla nas w tej sytuacji
jest powstanie w Kraju Stowarzyszenia Saperów, które na pewno będzie
godnie kontynuować naszą pracę dla dobra Ojczyzny i naszej pięknej
Broni Saperskiej.
Zamykając naszą działalność pragniemy podziękować bardzo za okazywanie nam koleżeństwa, przyjaźni i pamięci z życzeniami przy różnych
okazjach. „Odmeldowuję się…”.
Najwyższe słowa uznania nie są w stanie ująć tego głębokiego przesłania dla nas saperów tu w Kraju, abyśmy zawsze pamiętali o historii Polskiego Sapera, walczącego na wszystkich frontach wojen, która wzrusza
i daje wiele do myślenia, a pamięć o czynach naszych bohaterskich żołnierzy saperów aby była naszym obowiązkiem dzisiaj i na zawsze. Dlatego
Stowarzyszenie Saperów Polskich jako spadkobierca tradycji saperskich
od początków historii Polski kultywuje Tą pamięć.
Uroczystość pierwszego Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich
zorganizowana była, dzięki przychylności Rektora-Komendanta WAT,
przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich
przy udziale Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej
i Geodezji WAT w oparciu o Klub i strzelnicę Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W organizacji uroczystości pomocy udzieliła Akademia Sztuki Wojennej i Wojskowe Centrum
Edukacji Obywatelskiej MON.
W uroczystości uczestniczyły Władze Stowarzyszenia Saperów Polskich, Członkowie Kół z najliczniejszą reprezentacją z Koła Nr 1, Koła
Nr 7, Koła Nr 13, Koła Nr 10, Koła Nr 19, Koła Nr 18, Koła Nr 26 oraz
przedstawiciele Koła Nr 2, Koła Nr 11, Koła Nr 25, Koła Nr 30. Uczestniczyli również byli Szefowie Wojsk Inżynieryjnych Pan gen. broni Henryk
Tacik i Pan gen. bryg. dr Bogusław Bębenek.
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Wśród zaproszonych gości, udział wzięli m.in. Zastępca Szefa Sztabu
Generalnego WP Pan gen bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP Pan płk Mirosław Horodejczuk, reprezentujący
Dowódcę Generalnego RSZ Pan płk Marek Wawrzyniak, reprezentujący
Rektora – Komendanta WAT Pan płk Andrzej Giga, reprezentujący Rektora – Komendanta ASzWoj Pan płk dr hab. Waldemar Kawka, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa,
Dziekan Wydziału Mechanicznego – Pan dr hab. inż. Jerzy Małachowski,
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji – Pan prof. dr hab. inż.
Adam Stolarski, Szefowie Oddziałów Zarządu inżynierii Wojskowej Pan
płk dr Wiesław Kuchta, Pan płk dr Artur Talik, Dowódca 2 Pułku Saperów – Pan płk Adam Przygoda, Dowódca 16bsap/21BSP Pan ppłk Grzegorz Grobel, Dowódca 3binż/2pinż Pan ppłk Zbigniew Drożdżewski,
Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP Pan płk
Zdzisław Przeszłowski i Wiceprezes Federacji Pan płk Stanisław Kalski.
Miło było również gościć sympatyków i Członków Wspierających
Stowarzyszenie Pana dr inż. Leszka Bogdana, Pana Pawła Handkiewicza, Pana Janusza Wawrzynowa, Pana mgr inż. Krzysztofa Siekańskiego, Pana mgr inż. Marka Stobnickiego, Pana płk dr Jacka Macyszyna,
Pana Ryszarda Janklowskiego, dyrektorów szkół z młodzieżą szkolną
i sztandarami „Rodziny Szkół im. 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego”: Szkoły Podstawowej z Sarnowa – Panią mgr Elżbietę Jażdżewską,
Szkoły Podstawowej z Kaliska – Panią mgr Urszulę Paczkowską i Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 z Włocławka – Panią mgr Agnieszkę Przekwas.
Przebieg Święta SSP został podzielony na dwie części, gdzie w pierwszej przeprowadzono konferencję na temat: „Inżynieria wojskowa – Historia i przyszłość”, w części drugiej odbyło się spotkanie saperskich pokoleń. Należy tu wspomnieć zacnych prelegentów niniejszej konferencji
z Wojskowej Akademii Technicznej: Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza
Kasprowicza, Pan dr hab. inż. Zbigniewa Szcześniaka jak i również
Pana dr inż. Janusza Łopatkę oraz z Akademii Sztuki Wojennej Pana
płk. dr hab. inż. Waldemara Kawkę, który jednocześnie sprawował
patronat nad całością przebiegu konferencji, a także Pan ppłk. dr Jacka
Lasotę. Niewątpliwie niniejsza konferencja była intelektualną ucztą dla
wszystkich uczestników spotkania co więcej, podkreśliła charakter Naszej
uroczystości oraz jakże ważnej dziedziny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej a mianowicie inżynierii wojskowej w ujęciu historycznym i przyszłościowym. Podczas tej części konferencji nie zabrakło gorących dyskusji wśród zebranych, przede wszystkim w perspektywie rozwoju wojsk
inżynieryjnych na przełomie XX i XXI wieku.
Uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym rozpoczęła się od
wprowadzenia sztandaru SSP i odśpiewaniu Hymnu Narodowego przy
akompaniamencie chóru dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.
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Po hymnie Pan Prezes SSP płk dypl. Tadeusz Dzikowski przywitał wszystkich zaproszonych gości i sympatyków Saperów Polskich oraz
wprowadził w historyczną atmosferę początków tworzenia Stowarzyszenia i ustanowienia Święta SSP. Po zakończonej prelekcji Pana Prezesa SSP
nastąpiła część artystyczna w wykonaniu wyżej wspomnianego chóru
dziecięcego, który zaprezentował swoje umiejętności wokalno-muzyczne
odśpiewując pieśni patriotyczno-wojskowe, wzbogacone o pokaz musztry paradnej. Ta część Naszego Święta wzruszyła najbardziej, gdyż pieśni
te sięgnęły najgłębszych pokładów naszych serc i nawiązały do bohaterskich czynów i poświęceń polskiego Sapera walczącego o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Warto tu przytoczyć jedną z wielu
chwil z Naszego Święta, w której to wszyscy uczestnicy stanęli na baczność kiedy zabrzmiały dźwięki Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Dla tych wszystkich, którzy swoją obecnością uświetnili Święto SSP pieśni
patriotyczno-wojskowych nie było końca tego dnia.
Uwieńczeniem części pierwszej Święta Stowarzyszenia były liczne
podziękowania ze strony Władz Samorządowych, Prezesów Kół SSP, Rektorów i Prorektorów uczelni wyższych, Szefów Rodzajów Sił Zbrojnych
i Zarządów, dowódców jednostek inżynieryjnych, sympatyków i miłośników saperów złożone na ręce Prezesa SSP Pana płk dypl. w st. spocz.
Tadeusza Dzikowskiego. Te gesty uznania dla Prezesa SSP były głębokim
wyrazem podziękowania dla Nas Saperów za chlubne i nieustające kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach polskich saperów i czczeniu
miejsc ich pamięci. W dowód uznania za działalność statutową wszystkim Członkom Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz za Pierwsze Święto
Stowarzyszenia zorganizowane w tak pięknej oprawie nagrodzono gromkimi brawami. Napawa to dumą z przynależności do rodziny saperskiej.
Wspólne zdjęcie na tle historycznego budynku Klubu WAT przypieczętowało obecność tak licznie przybyłych gości i sympatyków saperów na I Święto SSP. Po konferencji w klubie WAT uczestnicy konferencji spacerem w ciepłych słonecznych promieniach lata przeszli na
strzelnicę WAT, gdzie przygotowana była druga część piknikowa Naszego Święta. Ten krótki spacer był okazją do wspomnień, dyskusji i rozważań nad I Świętem SSP.
Po przybyciu na strzelnicę gospodarz Prezes SSP płk dypl. Tadeusz Dzikowski po raz kolejny przywitał wszystkich gości, jednocześnie
dziękując za przychylność, życzliwość i chęć bycia wśród braci saperskiej nie tylko podczas święta, ale w ciągu całej naszej działalności.
W tym miejscu należy podziękować Dowódcy 2 Pułku Saperów Panu
płk. Adamowi Przygodzie za wsparcie i zaangażowanie w przygotowaniu Naszej uroczystości. Również słowa podziękowania należą się
żołnierzom 2.psap sierż. Grzegorzowi Zagozdon, szer. Jakubowi Romańskiemu, st. szer. Andrzejowi Panek, st. szer. Danielowi Piotrowskiemu.
Piknik oprócz pysznych kiełbasek okraszony został wystąpieniami
zespołów artystycznych między innymi:
− uczniów kasy V i VI ze Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Feliksa
Rybickiego z Sarnowa pod kierunkiem Pana Tomasza Tuszyńskiego,
Pani Jadwigi Jasińskiej i Pani Małgorzaty Andrzejewskiej,
− uczniów ze Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka
z Kaliska,
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− chór dziecięcy grupy rekonstrukcji historycznej „Żołnierze Września
1939 Garnizonu Dęblin” pod kierownictwem Pana Tadeusza
Kucharskiego.
Niewątpliwie ta część pikniku wzbudziła najwięcej emocji i nieustających braw wśród wszystkich uczestników spotkania saperskich pokoleń. Wdzięczność okazana przez Prezydium ZG SSP w postaci nie tylko
słodkich upominków, ale i książek, ryngrafów i wielu innych drobnych
gadżetów wręczonych dla występujących młodych artystów, spotkała
się z odwzajemnioną sympatią i oczywiście dużym uśmiechem podczas
wspólnie robionych zdjęć.
Niewątpliwie Pierwsze Święto SSP należy uznać za wspaniały początek kolejnej saperskiej tradycji, która wpisana została już w działalność
Stowarzyszenia SP tu w Kraju. Mamy nadzieję, że poprzez kolejne spotkania saperskich pokoleń w ramach Naszego Święta będziemy się jeszcze
bardziej przyczyniać do popularyzowania naszej działalności związanej
w głównej mierze z upamiętnianiem czynów Sapera polskiego, ale przede
wszystkim poszerzaniem naszego grona.
Grzegorz Misiak

15

SAPERSKIE SPOTKANIA

SAPERSKA UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-RELIGIJNA
W przepięknym krajobrazie ziemi garwolińskiej, soczystej zieleni młodego lasu, leczącego rany po wojennej zawierusze, przy trakcie biegnącym wzdłuż Wisły z Wilgi do Maciejowic zwanych „traktem lubelskim”, w miejscowości Skurcza usytuowany jest monument zbudowany
z szydłowieckiego piaskowca, w formie egipskiego pylonu zwieńczonego głowicą z wykutymi piastowskimi orłami. Góruje nad rozlewiskiem
Wisły, pełnym ptactwa i drobnej zwierz oraz nad okolicą, senną i cichą, której nie burzą rzadko przejeżdżający turyści czy przypadkowi
wędkarze. Tylko w sierpniowe dni okolica się ożywia warkotem sprzętu i gwarem głosów. To za sprawą wojsk inżynieryjnych, które w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi organizują, w tym miejscu uroczystość religijno-patriotyczną ku czci poległych żołnierzy
w sierpniu 1944 r.

W

dniu bogatym programie uroczystości, w dniu 12 sierpnia 2017 roku przewidziano trzy odsłony: polową Mszę św.
celebrowaną przez ks. kapelana ppor. Mariusza Leonika
w koncelebrze z proboszczem miejscowej parafii ks. Markiem Żakiem; uroczystość wojskowa z udziałem kompani honorowej 1. Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina. Apelem Poległych i złożeniem wiązanek kwiatów „na saperskiej drodze” pod głazami pamięci
jednostek saperskich biorących udział w budowie mostu wojennego
w dniach 6 – 16.08 1944 r. i występ Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu
Dęblin”; spotkanie piknikowe uczestników uroczystości nad zbiornikiem wodnym, zorganizowaną przez lokalną OSP z Wilgi.
Przed rozpoczęciem mszy św. prezes Stowarzyszenia Saperów
Polskich płk dypl. inż. Tadeusz Dzikowski przedstawił uczestnikom
uroczystości sytuację militarną na środkowej Wiśle na przełomie
lipca i sierpnia 1944 r. i rolę polskich wojsk inżynieryjno-saperskich
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w zabezpieczeniu przepraw na przyczółku warecko-magnuszewskim
oraz umożliwienia sforsowania Wisły przez 1. Brygadę Pancerną, 2 i 3
Dywizję Piechoty. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:
Zarządu Głównego SSP; Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych z Dęblina; 2. Pułku saperów z Kazunia; Nadleśnictwa Dobieszyn z byłym
nadleśniczym saperem Janem Chryzostonem Czachowskim, [który również zabrał głos i przedstawił udział żołnierzy AK w walkach
na przyczółku warecko-magnuszewski], a także delegacje z 2.pułku
saperów, 1. Batalionu drogowo-mostowego, 3. Batalionu drogowo-mostowego, 4. batalionu inżynieryjnego. Po obejrzeniu widowiska
słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkół z Olecka uczestnicy
uroczystości udali się na przyjęcie przygotowane przez miejscową regionalną kuchnię. Wspólne rozmowy i spontanicznie zorganizowane
sesje zdjęciowe zakończyły tą wyjątkowo udaną uroczystość.
Wiesław Leszek Ząbek
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OKIEM REPORTERA
Zamiast Felietonu

Pamięć o saperze…

Mamy perły…
Ilekroć zabieram się do pisania felietonu odczuwam niepokój czy trafnie ująłem prezentowany temat, czy swoim esejem nie uraziłem czyich uczuć czy poglądów. Ale felieton rządzi się swoimi prawami. I przy tym pozostańmy. Dziś
temat saperskich uroczystości i święto Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Z

godnie z tymi ustaleniami Zarząd Główny SSP, w dniu 21 czerwca 2017
zorganizował obchody święta, w trzech odsłonach: część pierwsza, oficjalna z wystąpieniami okolicznościowymi zaproszonych gości, wyróżnieniami i koncertem młodzieżowego chóru; część druga, konferencja popularno-naukowa i część trzecia ”piknik saperskich pokoleń”, O ile dwie części były
przygotowane i zrealizowane rutynowo, bazując na wieloletnim doświadczeniu,
to Zlot Saperskich Pokoleń wymaga jednak szerszego przygotowania i długotrwałej pracy organicznej. Zawiodła frekwencja pomimo kulinarnych zachęt,
darmowego piwa i występu młodzieżowych zespołów. Zadecydowała wieloletnia rutyna, że po oficjalnych spotkaniach czy konferencji jest poczęstunek i rozchodzimy się do domów. Może w przyszłości należało by zrezygnować z tych
dwóch części, a całość uroczystości skupić na spotkaniu plenerowym z obowiązkowym udziałem rodzin i młodzieży, ażeby piknik saperski stanowił autentyczne spotkanie szeroko rozumianej „rodziny saperskiej” Może wtedy występ
zespołów młodzieżowych nie będzie odbywał się przy przerzedzonych stołach.
Może należałoby uczynić ze spotkania saperskich pokoleń swoistego Festynu
Rodzinnego z wieloma atrakcjami [pisałem o tym w felietonie Nasze Święto, Saper nr 4[59] 2016, s.7] bez referatów, przemówień itp. Tym bardziej, iż jest to
nasze, saperskie, rodzinne Święto, stworzone nie instrumentalnie jako upamiętnienie jakiegoś historycznego wydarzenia, czy faktu zapisanego, w tradycjach
oręża polskiego, a więc nie jako urzędowego, państwowego ale środowiskowa
uroczystość mająca jednoczyć społeczność wojsk inżynieryjnych, rodzić dumę
z etosu saperskiej służby, wyzwalać więzy łączące rodzinę saperską.
Kolejny problem,
Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich płk Tadeusza Dzikowskiego przywróciliśmy pamięć o heroizmie saperów polskich na środkowej Wiśle w sierpniu 1944 roku. Dzięki współpracy Szefostwa Inżynierii Wojskowej
IRW DGRSZ przy współpracy władz samorządowych Wilgi i powiatu garwolińskiego, wypracowano cykliczną już uroczystość patriotyczno-religijną, sukcesywnie organizowaną od wielu lat.
Jestem pod wrażeniem ostatniej, zorganizowanej, w dniu 12 sierpnia br. uroczystości patriotyczno-religijnej w m. Skurcza. Jakże kontrastowała z innymi
uroczystościami organizowanymi schematycznie, stereotypowo, jak klasyczna uroczystość urzędowa pod Pomnikiem Sapera w Warszawie. Wspaniale
wykorzystano walory kompleksu Pomnikowego ze skansenem sapersko-militarnym usytuowanym na wysokiej nadwiślańskiej skarpie z oprawą współczesnego sprzętu wojskowego, udziałom pocztów sztandarowych i kompanii honorowej z 1. Batalionu drogowo-mostowego z Dęblina. Stopniowo
uroczystość ta wrosła w życie społeczne regionu. Toteż zwolna wykluwająca
się w formule piknikowo-turystycznej z obecnością przejeżdżających podróżnych, zwabionych zgromadzonym sprzętem i oprawą wojskową czy też
grochówką za darmo! Przy szerszym nagłośnieniu mass-mediów i internetu
może to być cykliczne, sierpniowe wydarzenia nie tylko dla wojska i rodzin
wojskowych.
A skąd te perły…
To zespoły młodzieżowe, które powoli wrastają w naszą saperską rzeczywistość, stając się aksjomatem ciągłości kultury regionalnej i tradycji oręża
polskiego. Najlepsi ambasadorzy naszej żołnierskiej powinności i przyszli
obrońcy Ojczyzny. Piszę o nich ze szczególnym patosem, gdyż na to zasługują. To amatorskie, artystyczne zespoły młodzieżowe ze szkół patronackich z Włocławka koncertujące na naszym Święcie, w dniu 21 czerwca br.
To Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września
1939 Garnizonu Dęblin”. Ich występy dostarczyły nam wiele wzruszeń. Ubogaciły nasze saperskie uroczystości. Należy tą współpracę kontynuować nie
zapominając o skromnych podarunkach i stosownej satysfakcji dla nich.

Spokój,
Poważna twarz,
Zmięta fotografia w dłoni
Uśmiech, który dawno zgasł,
Szron posiwiałej skroni.
Stoją
Skupieni bo trwa –
Wieczna cisza. Łomoce, dzwoni …
Wiatr poszumem szepce …drga
Na drzewcach zaciśniętych dłoni…
A dziś…?
Radość, słońce, czas
Uśmiech w oczach dziewczyny,
W dłoniach kwiaty – słońca brzask,
Zamknął w konchach wszelkie winy –
Przeszłości ślad.
A oni…?
Nostalgia,
Co życie chroni.
Kwiaty… rosa… mgła?
Czyjś perlisty śmiech,
Delikatne muśnięcie dłoni.
Spokój.
Skupione twarze
Zmięta fotografia w dłoni,
W oczach ukryta łza
Wzruszone serce chroni…
I szept,
Z matczynych spłynie warg,
Zaszemrze wśród kamieni,
Gdzie niechciany pomnik ma
Saper tej ziemi…
„Synu mój, synu tej ziemi…”
					
Wiesław Leszek Ząbek
17.09.2017 r.

Wiesław Ząbek

18

SAPER

Z KART HISTORII

1. DYWIZJON SAPERÓW MORSKICH –
PRZYWRACANIE PAMIĘCI
Część II

W

tym miejscu warto wrócić do naszego artykułu zamieszczonego w nr 1/2016 „Sapera” poświęconego dwóm pierwszym
zrealizowanym przedsięwzięciom „przywracającym pamięć” 1. Dywizjonu Saperów Morskich (1. dsapm).
Odtwarzane struktury i obsady etatowej 1. dsapm i zamieszczenie
poświęconemu całemu rozdziałowi w wydanej na 50-lecie powstania 2.
Brygady Okrętów Desantowych (2. BOD) publikacji autorstwa ostatniego dowódcy tej brygady kmdr. Waldemara Wierzykowskiego pt.
2. Brygada Okrętów Desantowych i jej kadra oraz liczny udział byłej kadry dywizjonu w tej uroczystości w Świnoujściu.
Ufundowanie oraz uroczyste odsłonięcie w Sali Tradycji 8. Flotylli
Obrony Wybrzeża (8. FOW) MW RP w Świnoujściu pamiątkowej tablicy poświęconej 1. dsapm z udziałem kadry dywizjonu, sympatyków
i jego przełożonych.
W kolejnych dwóch latach (2016-2017), wsparci przez uaktywnionych w poprzednich przedsięwzięciach kolegów, w Dziwnowie –
następnym miejscu bazowania 1. dsapm i stałego miejsca dyslokacji
8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW – kolebki naszej zawodowej
służby, gdzie zrealizowaliśmy kolejne dwa przedsięwzięcia realizując równolegle w Gdyni powstawanie pamiątkowej odznaki 1. dsapm
i zbieranie materiałów do wciąż planowanej własnej publikacji. Wspomniane przedsięwzięcia kształtowały się następująco:
– Opracowanie projektu i wydanie odznaki pamiątkowej;
– Ufundowanie i uroczyste odsłonięcie na budynku dowództwa 8.
kbsap pamiątkowej, granitowej tablicy poświęconej upamiętnieniu
stacjonowania 1. dsapm i 4. bmin. Uroczystość odbyła się 2.04.2016;
– Uroczyste obchody z udziałem władz samorządowych 40-lecia powstania 1. dsapm połączone z wręczeniem pamiątkowej odznaki i dyplomów 40-lecia.
Obie uroczystości zostały zrealizowane przy wszechstronnej pomocy dowództwa i kadry 8. kbsap oraz miejscowych kolegów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Saperów Morskich MW RP oraz kole nr 6
Stowarzyszenia Saperów Polskich; także Ordynariatu Polowego WP,
władz samorządowych i kolegów saperów – rezerwistów ze Świnoujścia. Zaszczycili nas swoją obecnością: ostatni dowódca 2. BOD, były
szef Inżynierii Morskiej kmdr Alojzy Piotrowski, koledzy z koła nr 8
ZŻ WP w Kołobrzegu oraz wielu rezerwistów zamieszkałych w okolicy.
Obie uroczystości miały wyjątkowo uroczysty i podniosły charakter –
odbywały się w ramach obchodów Święta Sapera. Relacje na bieżąco
z obu imprez umieścił w Nowym Pomorzaninie (Kamień Pomorski)
jego redaktor naczelny, nasz kolega z 1. dsapm, Waldemar Taranowicz. Zdjęcia i program dostępny jest na stronie internetowej tego
dwutygodnika oraz Stowarzyszenia Saperów Morskich MW RP. Autorami są: tablic w Świnoujściu – Paweł Kozieł, a w Dziwnowie – Jerzy
Bucholc; odznakę pamiątkową projektował Jerzy Piątek, a dyplomy
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i legitymacje – Waldemar Taranowicz. Odsłonięcia tablic dokonywał
pierwszy dowódca 1. dsapm kmdr Jerzy Bucholc w towarzystwie kolejnych dowódców oraz wręczał odznaki pamiątkowe i dyplomy wraz
z członkami Kapituły: Jerzym Piątkiem, Karolem Rolakiem i Eugeniuszem Rowińskim. Uroczystości odbywały się z pełnym wojskowym
ceremoniałem wojskowym z udziałem kompani honorowej z orkiestrą
i sztandarem 8. kbsap odznaczonym Krzyżem Virtuti Militari. Obecna
na uroczystościach lektorka przybliżyła ich cel oraz program, następnie
zapowiadała kolejne czynności ceremonialne; w trakcie defilady przedstawiała kolejne pododdziały i ich dowódców.
Prezes SSM MW RP Lech Markiewicz przedstawił zaś krótki rys
historyczny 1. dsapm i odczytał uchwałę koła nr 3 SSP w Gdyni o ustanowieniu odznaki pamiątkowej oraz powołaniu jej Kapituły.
Po wręczeniu odznak stosowne przemówienia wygłosili kolejno:
dowódca 8. FOW, dowódca Garnizonu Dziwnów, burmistrz miasta
Dziwnów oraz pierwszy dowódca 1. dsapm. Wskazano na istotne dokonania saperów zarówno 8. kbsap i 1. dsapm w rozwoju regionu. Po
defiladzie uczestnicy przenieśli się na plac przed dowództwem garnizonu, na budynku którego znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona
1. dspm i 4. bmin, a na przeciw budynku tablica – pomnik 8. bsap zawierająca nazwiska wszystkich poległych saperów tego batalionu oraz
tablice upamiętniające stacjonujące w garnizonie jednostki wojskowe
gdzie w asyście trębacza i werblisty, pocztów sztandarowych i kompanii
honorowej odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów. W imieniu 1. dsapm kwiaty złożyła delegacja składająca się z byłych dowódców.
Następna uroczystość odbyła się na cmentarzu miejskim Dziwnowa, gdzie złożono kwiaty pod tablicą wmurowaną w kamień symbolizującym wszystkich poległych i zmarłych saperów Marynarki Wojennej,
a pochowanych na cmentarzach całego świata.
Kolejnym punktem programu był uroczysty obiad wydany przez
dowództwo Garnizonu, podczas którego wręczano dyplomy uczestnictwa przygotowane przez 8. kbsap oraz 40-lecia przygotowane przez kolegów z 1. dsapm wraz z podziękowaniami indywidualnymi.
Następnym punktem programu był rejs zabytkowym „Galeonem”
po zalewie Kamieńskim. Ze względu na obraną trasę okazał się nader
atrakcyjny mimo uciążliwego zimnego wiatru. W dalszym ciągu wręczano dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe 40-lecia 1. dsapm honorując w szczególności kmdr. Alojzego Piotrowskiego – nestora saperów
morskich, dowódcę 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW, a później szefa Szefostwa Inżynierii Morskiej MW; został on także honorowym członkiem Związku Żołnierzy WP koła nr 8 im. ORP „Orzeł”
w Kołobrzegu i Stowarzyszenia Saperów Morskich MW RP. Honorowe to członkostwo wręczył prezes Koła kmdr Leszek Kowalski razem
z Lechem Markiewiczem – obaj oficerowie rezerwiści 8. kbsap.
kmdr Jerzy Piątek
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SAPERZY W OBRONIE WARSZAWY WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

W

e wrześniu mija 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, w której prowadziliśmy wojnę obronną z hitlerowskimi Niemcami. Artykułem tym chciałbym przypomnieć,
a może nawet doinformować czytelników jaki wysiłek włożyły wojska
saperskie II Rzeczypospolitej w obronę Warszawy we wrześniu 1939
roku. Wiedza ta jest mało rozpowszechniana i ogólnie słabo znana,
a warto przekazywać ją kolejnym pokoleniom saperów. Większość
opracowań i wydawnictw nie ujmuje w sposób zwarty tej wiedzy. Wiedza ta zawarta jest zazwyczaj w rozprawach i opracowaniach naukowych. Krótkim szkicem wskażę najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez saperów biorących udział w obronie Stolicy we wrześniu
1939 roku.
Regularne działania Wojska Polskiego w wojnie obronnej w 1939
roku trwały praktycznie od 1 września do 6 października. Siły zbrojne dysponowały 7 armiami i dwiema grupami operacyjnymi, w skład
których wchodziło ponad 40 dywizji. Po mobilizacyjnym rozwinięciu
potencjał wojsk saperskich był całkiem pokaźny i stanowił 47 batalionów saperów. W skład sił saperskich wchodziły również pododdziały
specjalistyczne – elektrotechniczne, kolejowe, mostowe i silnikowe,
będące odwodami Naczelnego Dowództwa.
Mobilizacja wojsk saperskich zapoczątkowana w trzeciej dekadzie
marca 1939 roku spowodowała uruchomienie struktur dowodzenia
saperami poprzez utworzenie w każdej armii Dowództwa Saperów.
Częściowa mobilizacja alarmowa od kwietnia do połowy sierpnia nie
uruchomiła działań mobilizacyjnych skutkujących ukompletowaniem
do pełnego stanu etatu wojennego jednostek saperskich. Następowało
jedynie wzmacnianie stanów osobowych niektórych pododdziałów.
Dopiero ogłoszona 23 sierpnia 1939 roku natychmiastowa mobilizacja alarmowa zaczęła zmieniać ten stan rzeczy. Powszechna mobilizacja, z której wprowadzeniem zwlekano i wprowadzono w przeddzień rozpoczęcia działań wojennych, a przerwano i faktycznie zakończono między 9 a 14 września, spowodowała pomimo różnych
trudności i wydarzeń na liniach frontu osiąganie gotowości wojennej
przez jednostki saperskie I i II rzutu szczebla armijnego, dywizyjnego
i innych pododdziałów.
Przedsięwzięcia częściowej i natychmiastowej mobilizacji nie były
dla saperów jedynymi działaniami przygotowującymi Kraj do wojny.
15 czerwca 1939 roku wydano rozkaz rozpoczęcia prac nad umocnieniami polowymi. Zmobilizowano rezerwowe kompanie saperów,
które we współpracy ze zmotoryzowanymi kompaniami saperów zostały użyte przez dowództwa poszczególnych armii do przygotowania
inżynieryjnej rozbudowy terenu i przygotowania niszczeń. Dowództwa Saperów poszczególnych armii i grup operacyjnych otrzymały
wsparcie kadrowe, dobrze przygotowanych pod względem fachowym
oficerów absolwentów i słuchaczy rozwiązanej w tym czasie Wyższej
Szkoły Inżynierii1.
Poszczególne fazy mobilizacji nakładały ogromny wysiłek organizacyjny i materiałowo-techniczny na saperskie jednostki liniowe. Wydane do końca sierpnia 1939 roku zarządzenia mobilizacji alarmowej
doprowadziły do ukompletowania do etatu wojennego – 8 dowództw
saperów związków strategiczno-operacyjnych, 7 armijnych batalionów saperów, 28 dywizyjnych batalionów saperów (w tym dwa były
niekompletowane), zmotoryzowany batalion saperów, 11 szwadronów pionierów brygad kawalerii, 8 pododdziałów saperów Korpusu
Ochrony Pogranicza, oraz znaczną część rezerwowych kompani saperów i pododdziałów przeprawowo-mostowych. W sumie zmobilizowano systemem alarmowym około 75% stanów osobowych saperskich jednostek bojowych.
Na najbardziej zagrożonych kierunkach ataku agresora w tym
okresie znalazły się nowocześnie wyposażone bataliony saperów z peł-

nym kompletem środków minersko-zaporowych i przeprawowych
(m.in. 8, 20 i 30 bsap). Dano tym samym poszczególnym dowódcom
siły i środki niezbędne do zabezpieczenia inżynieryjnego pola walki,
których nie potrafiono wykorzystać.
Na przebieg i wyniki działań obronnych miały decydujący wpływ uderzenia ugrupowań pancernych i lotnictwa przeciwnika, który atakował miasta, wsie, osiedla, szlaki komunikacyjne i walczące jednostki Wojska Polskiego. Charakterystycznym
i podstawowym sposobem prowadzenia walki przez zgrupowania naszej armii były działania defensywne, opóźniające połączone z kontratakami. Wyjątek stanowiły działania ofensywne armii „Poznań” na
skrzydła 8 armii niemieckiej w kierunku na Stryków w dniach 9-12
września. Walk zaczepnych prowadzonych na taką skalę w całej wojnie obronnej 1939 roku nie było.
Charakter prowadzonych działań obronnych powodował najczęściej sytuację powierzania pododdziałom saperów wykonywanie działań takich jak:
− budowę zapór inżynieryjnych i wykonywanie niszczeń;
− budowę i utrzymania przepraw;
− rozpoznanie inżynieryjne dróg i likwidację skutków uderzeń lotnictwa na drogach marszu;
− utrzymanie szlaków komunikacji infrastruktury drogowej i kolejowej;
− organizację i wykonywanie przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych w rejonach obrony.
Znana jest nam, z archiwalnych materiałów rozkazodawczych,
treść zadań jakie otrzymywały pododdziały saperskie w tragicznych
dniach walki obronnej. Trudnym jest natomiast określenie praktycznego wykonania tych działań. Istniejące materiały źródłowe pozwalają
jedynie na fragmentaryczne odtworzenie realizacji stawianych zadań.
Przykładem dobrej organizacji i właściwego miejsca saperów
w działaniach defensywnych jest prowadzenie walki obronnej Warszawy w dniach 8-27 września 1939 r. To właśnie saperzy armii „Łódź”,
a następnie armii „Warszawa” przy współudziale oddziałów broni
głównych i ludności cywilnej pracowali przy budowie umocnień fortyfikacyjnych, które przyczyniły się do prowadzenia uporczywej obrony Stolicy.
Prace nad umocnieniami obronnymi powierzono dowódcy saperów armii „Łódź” – pułkownikowi Stefanowi Langnerowi. W jego
sztabie znaleźli się doświadczeni saperzy, miedzy innymi ppłk Bolesław Siwiec, mjr Karol Czarnecki, kpt. Stanisław Dowgiałło. Do
ich dyspozycji oddano znaczące siły saperskie w śród których były:
5 zmotoryzowany batalion saperów pod dowództwem mjr. Tadeusza
Chlebowskiego, 20 batalion saperów pod dowództwem kpt. Wacława
Brzezińskiego, 60 armijny batalion saperów pod dowództwem kpt.
Teodora Engla, 61 batalion saperów pod dowództwem mjr. Tadeusza
Pisarskiego, 71 batalion saperów pod dowództwem kpt. Zygmunta

1/Wyższa Szkoła Inżynierii i Szkoła Podchorążych Saperów (SPS)
wchodziły w skład Wojskowej Szkoły Inżynierii. Nabór do Wyż.SI prowadzono z jednostek i sztabów, spośród przodujących absolwentów SPS
po 5 latach służby.
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Zakrzewskiego, 101 batalion saperów pod dowództwem kpt. Henryka
Kurowskiego, 102 batalion saperów pod dowództwem kpt. Tadeusza
Wallnera, samodzielną zmotoryzowaną kompanię saperów pod dowództwem kpt. Edwarda Brudnickiego ze Szkoły Podchorążych Saperów, a ponadto trzy rezerwowe kompanie saperów (111, 113 i 138),
pięć zmotoryzowanych plutonów pionierów z Brygad Kawalerii (Mazowieckiej, Krakowskiej, Podlaskiej, Pomorskiej i Nowogrodzkiej)
oraz cztery grupy fortyfikacyjne.
Do szczegółowego planu rozbudowy obrony Warszawy włączono
umiejętnie posiadane siły i środki. Każdy odcinek, fragment obrony
stolicy obok dowódcy ogólnowojskowego miał dowódcę saperów, któremu powierzono siły i środki saperskie umożliwiające wykonanie postawionych zadań rozbudowy inżynieryjnej terenu. Organizacja obrony zapewniała współdziałanie saperów z piechotą i zgrupowaniami
innych broni, nie tylko w zakresie wykonywania obiektów obronnych,
ale umożliwiała w kryzysowej sytuacji natychmiastowe włączenie saperów do bezpośredniej walki obronnej.
Saperom powierzono organizację i prace umocnień terenowych,
utrzymanie przepraw przez Wisłę i utrzymanie ruchu na głównych
ciągach komunikacyjnych. Oczywiście w pracach przy ich prowadzeniu bardzo aktywnie uczestniczyli Warszawiacy. Na apel prezydenta
stolicy Stefana Starzyńskiego tysiące mieszkańców aktywnie uczestniczyło w budowie barykad, kopaniu rowów oraz stawianiu przeszkód
i zapór przeciwpancernych. Saperzy stanowili fachowy nadzór prowadzonej rozbudowy fortyfikacyjnej.
Plany obrony Warszawy zakładały linie obrony w oparciu o skraj
zwartej zabudowy miasta. Barykady i reduty stanowiły główne pozycje obrony, w których barykady zamykały ulice, redutami były umocnione kamienice. Przedpola linii obronnych minowano i ustawiano
płoty z drutu kolczastego. Braki materiałów inżynieryjno-saperskich
w znaczący sposób utrudniały wykonanie silnie umocnionych pozycji
obronnych. Sprzętu inżynieryjno-saperskiego i środków minersko-zaporowych było tylko tyle ile miały na swoim wyposażeniu pododdziały saperów.
W ramach obrony Warszawy utworzono zgrupowanie wojsk saperskich do ochrony i obrony mostów i przepraw przez Wisłę pod
dowództwem pułkownika Zygmunta Nawratila. Siły zgrupowania
wspierali cywilni fachowcy różnych specjalności z zakresu budowy
i naprawy mostów oraz nawigacji rzecznej. Każdy most: Gdański,
Kierbedzia, Poniatowski i kolejowy był ochraniany przez grupy technicznego pogotowia mostowego, na których czele stał oficer saperów
mający do dyspozycji 2-3 młodszych oficerów lub podoficerów z 2-3
drużynami saperów. Ponadto w skład każdej grupy wchodzili cywilni
inżynierowie lądowi, mostowi i kilku majstrów specjalistów mostowych oraz zespoły po około 20 wykwalifikowanych robotników cywilnych.
Grupy pogotowia technicznego mostów wyposażono w odpowiedni do konstrukcji danego mostu materiał do jego naprawy: dyle,
profile stalowe, liny, śruby itp. Grupy te cechowała wysoka sprawność
organizacyjno-techniczna, pomimo licznych nalotów i uszkodzeń
ochranianych mostów i prowadzonych walk, nie pojawiła się ani razu
potrzeba wtrzymania ruchu na żadnym z nich, ani budowy przeprawy
tymczasowej.
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Na Wiśle czuwały utworzone patrole chroniące mosty przed niemieckimi minami pływającymi. W ich skład wchodziło po kilku saperów ze sprzętem pływającym, pochodzącym z przystani wiślanych.
Patrolowały rejon przed mostem Poniatowskiego na wysokości ulicy
Szwoleżerów na lewym brzegu i ulicy Stanów Zjednoczonych (Saska
Kępa) na prawym brzegu Wisły. W dniu 16 września zdecydowano
zatopić trzy statki w najgłębszym nurcie Wisły w celu utworzenia
szczelniejszej zapory.
Saperom powierzono również utrzymanie ciągłości ruch na trzech
najważniejszych warszawskich ówczesnych arteriach komunikacyjnych: ul. Wolskiej – mostu Kierbedzia i ul. Jagiellońskiej; ul. Grójeckiej – Al. Jerozolimskich – mostu Poniatowskiego i ul. Grochowskiej
oraz szosy Bielańskiej (dzisiejszy rejon ul. Marymonckiej i Pułkowej).
Utworzono do ich utrzymania techniczne pogotowia drogowe z saperskimi patrolami zmotoryzowanymi do rozpoznawania tras. Siłami
utrzymującymi ciągłość ruchu były kompanie i plutony Robotniczych
Oddziałów Obrony Warszawy (blisko 5 tys. ludzi) oraz Batalionów
Pracy (ok. 3 tys. ludzi). Pomimo ciągłego ostrzału artylerii, nalotów
lotnictwa niemieckiego, zwalonych budynków, lejów w jezdniach ruch
utrzymywano bez większych zahamowań.
Istotną rolę odegrali saperzy w utrzymaniu w sprawności warszawskiego węzła kolejowego. Bombardowania infrastruktury kolejowej sparaliżowały całkowicie transport kolejowy i sytuacja była
tragiczna. Ciężar prac uruchomienia Dworca Wschodniego, usunięcia zniszczeń na liniach obwodowych i wznowienia ruchu wewnątrz miasta w celu dostarczenia amunicji i zaopatrzenia na pozycje obronne przypadł saperom kolejowym, działających siłami trzech
kompanii kolejowych (2, 41 i 52). Do nich dołączyło ochotniczo
około 120 kolejarzy z Warszawy i Łodzi. To dzięki ich poświęceniu
udało się ściągać ze szlaków wygaszone parowozy i wagony z żywnością. Kolejarzom stacji Warszawa Zachodnia udało się w nocy
z 8 na 9 września ściągnąć cały pociąg ze sprzętem saperskim i artylerią. Brali oni także udział w sprowadzaniu pociągów z amunicją
ze składu amunicji w Palmirach przez Warszawę Gdańską, posterunki Wola, Bema, Warszawa Zachodnia do dworca Warszawa Główna (ponad 1000 wagonów amunicji). Na linii Palmiry – Warszawa
w osłonie transportów działał improwizowany pociąg pancerny.
Pomimo takiego wysiłku i zaangażowania Wojska Polskiego w tym
polskich saperów w obronę Warszawy jak wiadomo nie udało się jej
obronić przed hitlerowskim najeźdźcą. Osamotnienie w obliczu narastającego konfliktu zbrojnego, położenie geopolityczne w kontekście
układów nazistowsko-radzieckich, nowatorska doktryna wojenna Wehrmachtu oraz przede wszystkim wszechstronna przewaga techniczno-materiałowa agresorów zdecydowały o klęsce w wojnie obronnej
1939 roku. Dzisiaj z perspektywy minionego okresu i dysonowaniem
wieloma opracowaniami naukowo-historycznymi, podzielam opinię
wielu znawców tych zagadnień, że do porażki militarnej przyczyniło
się również niedocenienie przez kierownictwo polityczno-wojskowe
państwa zagadnień należytego umocnienia i ufortyfikowania granic
oraz inżynieryjnego zabezpieczenia działań bojowych wojsk.
ppłk mgr inż. Andrzej Wysocki
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Spotkanie w Chełmnie z okazji Dnia Sapera

W

bieżącym roku Dzień Sapera wypadł w Niedzielę Wielkanocną, dlatego tydzień później to jest 21 kwietnia 2017
roku, spotkali się byli żołnierze i pracownicy cywilni rozwiązanego kilka lat temu 9 Chełmińskiego Pułku Pontonowego. Okazja była szczególna, gdyż w tym roku mija 50 lat od kiedy jednostkę
przeniesiono z Bydgoszczy do Chełmna na ul. Biskupią 16 do koszar
po sławnym 8 pułku strzelców konnych. Uroczystość, której głównym
organizatorem był st. chor. sztab. rez. Waldemar Kusz, odbyła się na
terenie Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży (ECWM), które się mieści na ulicy gen Jerzego Jastrzębskiego ostatniego dowódcy
8. psk w Chełmnie.
Główne uroczystości, część kolegów poprzedziła zwiedzaniem
Sali Tradycji 9. ppont. która obecnie mieści się w obiektach 3. bsap.
przy ul. 3 Maja.
Na spotkaniu wśród prawie 100 saperów niemal z całej Polski nie
zabrakło byłych dowódców pułku, pułkowników w st. spocz.: Jerzego Kostkowskiego, Waldemara Derkacza, Hieronima Marzęckiego
i Ryszarda Jasika.
O godzinie 17:00 po zrobieniu wspólnego zdjęcia, wszyscy udali
się do Sali Reprezentacyjnej ECWM, gdzie po odsłuchaniu „Marsza
Generalskiego” kol. Waldemar Kusz bardzo gorąco powitał przybyłych z różnych stron Polski kolegów i poprosił o zajęcie miejsc przy
stołach. Konsumując bardzo smaczne posiłki, zebrani obejrzeli przygotowane na bazie otrzymanych od kolegów zdjęć trzy prezentacje:
„Wspomnienia koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę”,
„Wojsko z Biskupiej” i „Koledzy na misjach – od ONZ w Egipcie do
NATO w Brukseli”. W Brukseli nadal przebywa płk Jarosław Rusiński, który ze względów służbowych nie mógł przyjechać, ale przesłał
życzenia w formie elektronicznej. Uczestnikom spotkania pozdrowienia przekazali również Starosta Powiatu Chełmińskiego Pan Zdzisław
Gamański oraz nasza była pracownica Pani Magdalena Ludwikowska (obecnie pracownica Urzędu Miasta Chełmno). Po prezentacjach
i kilku toastach, podziękowano Kol. Waldemarowi Kuszowi za inicjatywę i zaangażowanie w organizację spotkania oraz wręczono Pamiątkowy Ryngraf i Dyplom z wpisami wszystkich kolegów obecnych
na spotkaniu.
Następnie organizator spotkania poprosił do siebie trzech etatowych dowódców: Jerzego Kostkowskiego, Waldemara Derkacza
i Hieronima Marzęckiego celem „sprawdzenia wiedzy” ze znajomości sprzętu saperskiego używanego w latach, w których dowodzili pułkiem. Test ze znajomości sprzętu wypadł pomyślnie, więc poproszono
kolegów dowódców o sprawdzenie terenu, gdyż w międzyczasie na salę
wwieziono trzy torty w kształcie min przeciwpancernych TM-62M
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ozdobionych cukrowymi figurkami saperów wyposażonych w macki
i wykrywacze. Po symbolicznym sprawdzeniu terenu dokonano rozbrojenia min (podziału tortów). Cukrowe figurki saperów wręczono
na pamiątkę dla kolegów: Mieczysława Niburskiego (rocznik 1931)
– jako najstarszego wiekiem uczestnika spotkania, Romualda Syrkiewicza – jako najdłużej służącego w pułku (25 lat) oraz Edwarda
Neckarza – jako kolegi, który dotarł na nasze spotkanie z najbardziej
odległej miejscowości od Chełmna.
Celem upamiętnienia naszego spotkania pokoleń połączonego z obchodami Dnia Sapera, organizatorzy przygotowali i wręczyli
wszystkim uczestnikom drobne upominki związane z macierzystą
jednostka i Chełmnem. Po części tzw. oficjalnej przystąpiono do
spożywania wspaniałych posiłków i wspominania różnych bardziej
i mniej zabawnych sytuacji z okresu służby w 9. pułku pontonowym.
Spotkanie zostało zakończone z nadzieją, że spotkamy się niebawem w tym samym, a może i większym gronie.
W trakcie przygotowywania materiału do publikacji, dowiedzieliśmy się, że na wieczną wartę odszedł nasz Kolega płk w st. spocz. Jan
Wąwoźny. Cześć jego pamięci.
ppłk Grzegorz Drogowski
(służba w 9ppont w latach 1983-1988)
mjr Wacław Malej
(służba w 9ppont w latach 1983-1986)
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Spotkanie absolwentów promocji 1976

W

dniach 15-18 czerwca 2017 r. w hotelu Trylogia w Zielonce
odbyło się 8 spotkanie absolwentów WSOWInż. promowanych na pierwszy stopień oficerski 29.08.1976 r. Nasze spotkania kontynuujemy od 2008 r. i spotykamy się corocznie – bez względu na ilość uczestników, w różnych miejscach naszego pięknego kraju.
W czasie ubiegłorocznego spotkania w Bydgoszczy, koledzy z Ząbek i Warszawy tj. Krzysztof Szeląg i Stefan Kąkol wyrazili chęć organizacji kolejnego spotkania w 2017 r.
I tak w przepięknej scenerii hotelu Trylogia mogliśmy spotkać się
ponownie, aby nie tracić czasu do miłych wspomnień.
W spotkaniu uczestniczyło 16 absolwentów /w tym 11 z żonami/:
Jerzy Ferenc, Joachim Gilner, Tadeusz Kalinowski, Stefan Kąkol,
Marian Kostecki, Józef Krupczak, Wiesław Łabęcki, Marian Maciejewski, Stanisław Nagórski, Wiesław Pokorski, Stanisław Robak, Stanisław Rybarczyk, Adam Słonina, Krzysztof Szeląg, Leszek
Urlich, Janusz Weiss, oraz żona ś.p. Romana Szepietowskiego – Teresa.
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Pierwszego dnia rozpoczęliśmy spotkanie o godz. 19.00 uroczystą kolacją, a że wspomnieniom i śpiewom przy akompaniamencie akordeonisty
naszego kolegi Józefa Krupczaka nie było końca – przedłużyła się ona do
późnych godzin nocnych.
Kolejne 2 dni poświęciliśmy na zwiedzanie Warszawy m.in. Pałac Wilanowski, Łazienki Królewskie, Stare Powązki, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Starówka, Pomnik Powstania Warszawskiego. Drugi dzień
zwiedzania Warszawy rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów przed
Grobem Nieznanego Żołnierza, w intencji tych którzy odeszli.
A że, pogoda i humory dopisały, szybko mijał czas poświęcony na
zwiedzanie, a po powrocie do hotelu tradycyjnie kończyliśmy każdy dzień
długą kolacją.
Czwarty dzień – to oczywiście najsmutniejsza część spotkania, czyli
pożegnania i planowanie kolejnego spotkania w przyszłym roku, którego
organizacji podjęli się nasi przyjaciele Czesława i Tadeusz Kalinowscy
z Olsztyna.
Stanisław Robak
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40 lat Muzeum Wojsk Inżynieryjnych
we Wrocławiu

O

ddane zostało do zwiedzania 22 sierpnia 1976 r., po przecięciu wstęgi przez gen. bryg. Czesława Piotrowskiego – szefa
Wojsk Inżynieryjnych MON, po promocji przez niego kadetów na chorążych. Czas budowy i urządzenia Muzeum trwał dwa lata,
wliczając w to opracowanie odpowiedniego projektu budowlanego.
Inicjatorem powstania Muzeum był gen. Cz. Piotrowski, który
opracował koncepcję jego budowy i urządzenia, udzielał wsparcia rzeczowego i osobowego, sprawował aktywnie nadzór merytoryczny nad
tym przedsięwzięciem.
Muzeum miało się składać z dwóch zasadniczych części – dwóch
pawilonów na ekspozycję historii Wojsk Inżynieryjnych WP, drobnego sprzętu i środków inżynieryjnych oraz skansenu, na wolnym
powietrzu, w którym przewidziano umieszczenie maszyn i sprzętu
inżynieryjnego o większych
gabarytach.
Już wcześniej Generał polecił zbierać maszyny i sprzęt
inżynieryjny, głównie wycofywany z eksploatacji i gromadzić je w składnicy inżynieryjnej w Krakowie, a także w Dęblinie. Na budowę pawilonów
przydzielił z posiadanych zasobów konstrukcję na dwa garaże typu GDY – 30, a na ich
przykrycie płyty korytkowe.
Pozostałe materiały budowlane i niezbędne do urządzenia
ekspozycji miała zabezpieczyć
WSOWInż.
Mnie, jako nowemu komendantowi „Wrocławskiej
Inżynieryjnej”, przypadła rola
organizatora budowy i urządzenia Muzeum. Trzeba było
wykonać odpowiednią dokumentację, pozyskać niezbędne środki finansowe i materiałowe (o które w owym
czasie było bardzo trudno)
oraz wykonawców, opracować
harmonogram jego budowy
i urządzenia, a także czuwać nad jego realizacją i sprawować na miejscu nadzór merytoryczny. Było to dla mnie duże dodatkowe obciążenie, a jednocześnie swego rodzaju wyróżnienie, bo otrzymałem możliwość znaczącego przyczynienia się do powstania Muzeum.
Główny ciężar zadań spoczywał na Uczelni, na wydzielonych do
tego zadania odpowiednich oficerach, chorążych, podoficerach i szeregowych z batalionu zabezpieczenia technicznego i obsługi. Otrzymaliśmy także wsparcie z jednostek inżynieryjnych odpowiednimi do
potrzeb, na danym etapie, fachowcami. Na poszczególnych etapach
budowy brygady saperów wydzielały na ogół po trzech fachowców,
a pułki pontonowe po dwóch. Ich wydzielenie do tych prac Generał
załatwił z dowódcami okręgów wojskowych.
Dokumentację na budowę Muzeum opracował ppłk inż. Arkadiusz Gołacki, posiadający uprawnienia budowlane, który załatwił
także w Wojskowej Inspekcji Architektoniczno-Budowlanej ŚOW pozwolenie na jego budowę.
Budowę dwóch pawilonów organizował ppłk mgr inż. Antoni
Jastrzębski – starszy wykładowca konstrukcji inżynierskich i wytrzymałości materiałów, z przydzielonymi mu żołnierzami, fachowcami
budowlanymi.
Urządzenie ekspozycji w pawilonach powierzono niezwykle za-

24

angażowanemu ppłk Konstantemu Machajskiemu – starszemu wykładowcy w Cyklu Mostów Dróg i Przepraw, człowiekowi o uzdolnieniach artystycznych, malarskich i rzeźbiarskich oraz w zakresie
wykonywania różnych eksponatów, plansz, gablot itp. W tych sprawach okazał się prawdziwą „złotą rączką”. Był duszą i sercem urządzenia ekspozycji. Bez niego, jego twórczych pomysłów i koncepcji
poszczególnych rozwiązań, trudno sobie wręcz wyobrazić powstanie
Muzeum, i to w tak krótkim czasie. On też został pierwszym jego kustoszem. Jego osobowość i wielkie zasługi przy urządzaniu Muzeum
trzeba by szerzej opisać w odrębnym opracowaniu.
Niezwykle ważną sprawą było pozyskanie odpowiednich środków finansowych (niemałych), niezbędnych do powstania Muzeum.
Uzyskano je z prac wykonywanych na rzecz gospodarki narodowej,
głównie wyburzeniowych.
W owym okresie modernizacji zakładów przemysłowych
oraz rozbudowy miast było
duże na nie zapotrzebowanie. Dwie grupy minerskie
wydzielane przez Uczelnię –
jedna stała kierowana przez
doświadczonego minera płk.
Jana Iwaszkę i druga doraźna organizowana przez Cykl
Minerstwa, Zapór i Fortyfikacji kierowana przez wykładowców minerstwa – miały
stale pełno roboty.
Uzyskane z tych prac
pieniądze gromadził na specjalnym subkoncie Uczelni,
wspaniały jej szef finansów
mjr Wojciech Kubiński. On
też, w ramach dodatkowej
pracy, bezinteresownie, prowadził rozliczenia finansowe
związane z budową i urządzeniem Muzeum. Wszelkie
kontrole gospodarcze nie
miały w tym zakresie zastrzeżeń.
Trudną sprawą było,
w owym czasie, występowanie deficytu materiałów, kupowanie ich na
potrzeby wznoszonego obiektu. Skutecznie zajmował się tym mjr Jan
Wilczewski – kierownik sekcji materiałowej w Oddziale Szkolenia,
bardzo operatywny oficer, znany we Wrocławiu jako wieloletni ceniony i lubiany koszykarz WKS Śląsk”. To sprzyjało w pokonywaniu olbrzymich trudności w zakresie pozyskiwania odpowiednich materiałów. Cegłę na wykonanie murów pawilonów uzyskiwano ze zlecanych
do wyburzania budynków. Jej oczyszczaniem i przywożeniem zajmowały się kolejne pododdziały podchorążych i kadetów oraz żołnierzy
batalionu zabezpieczenia technicznego i obsługi (bztio).
W urządzaniu ekspozycji trzeba było wykonywać wiele plansz,
gablot, postumentów, i stelaże pod gipsowe matryce, które służyły do
odlania płaskorzeźb umieszczonych na pylonach pomnika „Chwała
Saperom”. Zadaniem tym zostały obarczone warsztaty szkolne, którymi kierował ppłk mgr inż. Ryszard Snopek, jednocześnie starszy
wykładowca w Cyklu Mechanizacji. Zadanie to wykonywały sprawnie i terminowo, w czym była także duża zasługa stolarza Kazimierza
Wójcika.
Wyjątkowe zasługi w wykonywaniu plansz i różnych tablic wniósł
chor. Henryk Kiejno – kierownik pracowni fotograficznej Szkoły.
Wszystkie zdjęcia, które zostały umieszczone w Muzeum to jego za-
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sługa. Jeździł do WAF i CAF, wyszukiwał odpowiednie zdjęcia i je obrabiał tak, aby nadawały się do umieszczenia na planszach. W pracach
tych wykazywał wiele pomysłowości i inwencji oraz wyjątkowe serce
i zaangażowanie.
Treścią poszczególnych wydzielonych plansz, która miała być na
nich eksponowana zajmowały się odpowiednie cykle przedmiotowe.
Szlak bojowy saperów WP działających na froncie wschodnim opracował Cykl Taktyki, konkretnie płk Leonard Boguszewski – zastępca
kierownika cyklu. W późniejszych latach został on poszerzony o działania polskich saperów na wszystkich frontach II wojny światowej.
Opracowaniem i wyeksponowaniem historii wojsk inżynieryjnych od
najdawniejszych do współczesnych czasów zajęły się Cykl Nauk Społeczno-Politycznych i Cykl Taktyki. Ekspozycją minersko-zaporową
związaną z udziałem polskich saperów na froncie wschodnim i podczas rozminowania kraju zajął się Cykl Minerstwa, Zapór i Fortyfikacji. Odpowiednio, wykonywanie zadań drogowo-mostowych przez
polskich saperów w czasie wojny i po jej zakończeniu opracował Cykl
Mostów Dróg i Przepraw.
Eksponaty mostowe, zaporowe, minerskie i drobnego sprzętu
inżynieryjnego zabrano i przekazano do Muzeum ze składnic inżynieryjnych oraz z magazynków poszczególnych cyklów przedmiotowych,
które znalazły się tam po modernizacji gabinetowej i laboratoryjnej
bazy dydaktycznej.
Drugą integralną częścią Muzeum miał być skansen, urządzany
na wolnym powietrzu, w którym planowano wyeksponować maszyny inżynieryjne i dużych rozmiarów sprzęt inżynieryjny, np. elementy
parków przeprawowych, mostów składanych i inne.
Urządzeniem skansenu, tej części Muzeum, zajął się płk mgr inż.
Stefan Wesołowski – zastępca komendanta szkoły ds. technicznych.
Do wykonania tego zadania wydzielono batalion zabezpieczenia
technicznego i obsługi wchodzący w etat Szkoły, którym dowodził
mjr inż. Jan Pęcak. Trzeba było zwieźć sprzęt inżynieryjny z wymienionych wcześniej składnic, pozyskać brakujący z jednostek i innych
składnic inżynieryjnych oraz ze Szkoły, wyczyścić go i pomalować
odpowiednimi farbami oraz właściwie rozmieścić. W pracach tych zarówno kadra, jak i żołnierze batalionu wykazali duże zaangażowanie
i sumienność wykonawczą.
Dużą pracę przy budowie i urządzaniu Muzeum wnieśli podchorążowie i kadeci poszczególnych roczników oraz żołnierze bztio,
którzy wykonali zasadnicze prace ziemne, betoniarskie, pomocnicze
w murarce ścian i montażu konstrukcji pawilonów (garaży). Przykładowo – wylanie betonem posadzki w obu pawilonach wzięli na siebie,
w formie czynu, podchorążowie 33 kompanii podchorążych i kadeci
promowani w 1976 r., roku oddania Muzeum do zwiedzania.
Nikt, do kogokolwiek ze szkolnej społeczności zwróciliśmy się
o wykonanie konkretnej pracy na rzecz Muzeum, jej nie odmówił.
Serce rosło, gdy się obserwowało pracę i działalność na rzecz wzniesienia tak potrzebnego Wojskom Inżynieryjnym i Uczelni obiektu. To
wszystko złożyło się na to, że Muzeum zostało wybudowane i urządzone oraz oddane do zwiedzania w tak krótkim czasie, bez dotacji
wojskowych i państwowych, własnymi siłami i uruchomionymi możliwościami. Nieraz zadaję sobie pytanie – jak to było możliwe, i to
w tak krótkim czasie?
Muzeum było wysoko oceniane przez rodziny i gości uczestniczących w obu promocjach w roku jego oddania do zwiedzania, jak i w latach następnych oraz przez zwiedzające go osoby, głównie młodzież
szkolną Wrocławia.
Muzeum zostało rozpropagowane w prasie wrocławskiej i włączone jako obiekt muzealny do zwiedzania. Co roku zwiedzało go średnio
po ponad 5 tysięcy młodzieży wrocławskich szkół, zwłaszcza podstawowych i średnich. W pierwszych latach funkcjonowania Muzeum
zwiedzali go również nowo wcieleni do wojska żołnierze, zwłaszcza
z 1 BSap w Brzegu i 6 ppont z Głogowa. Szkoda, że w późniejszych
latach zaniechano ich przywożenia. Ponadto lekcję historii o Wojskach Inżynieryjnych WP mieli w Muzeum podchorążowie i kadeci
„Wrocławskiej Inżynieryjnej” oraz podchorążowie rezerwy szkoleni
w Szkole Podchorążych Rezerwy (SPR).
Jak już wcześniej wspomniałem kustoszem Muzeum został ppłk
Konstanty Machajski, który twórczo wykonywał swoje obowiązki i nowe pomysły do 1979 r., do przejścia w stan spoczynku. Obo-
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wiązki kustosza objął od niego mjr Wojciech Leszczyński, absolwent
WSOWInż., o zacięciu historyka, muzealnika i majsterkowicza. Jego
pomocnikiem został K. Machajski, jako pracownik cywilny, który aktywnie wspierał kustosza do 1986 r.
Muzeum stale się rozbudowywało i uzupełniało swoje zbiory.
W latach 1985 – 1986 wybudowano łącznik miedzy pawilonami,
głównie na pomieszczenia dla jego pracowników, warsztacik, archiwum muzealne i węzeł sanitarny oraz wykonano przykrycie dachowe
na specjalnej konstrukcji nad sprzętem znajdującym się w skansenie.
W wykonanie tych zadań aktywnie włączyli się: płk Leonard Boguszewski – komendant Uczelni, ppłk A. Gołacki, płk A. Jastrzębski
i naturalnie mjr W. Leszczyński – kustosz Muzeum. W latach 1991 –
1994 staraniem płk. Józefa Rzemienia – komendanta Uczelni, a także
kustosza Muzeum odnowiona i uzupełniona została jego część historyczna w pawilonie pierwszym.
Podkreślić trzeba, że Uczelnia, będąca oddziałem gospodarczym,
cały czas sprawowała owocny patronat nad Muzeum, wspierała jego
dalszy rozwój i funkcjonowanie, wydzielała potrzebne siły i środki do
konserwacji sprzętu muzealnego, do remontu pawilonów itp. Korzystne czasy dla muzeum skończyły się w 1994 r., wraz z połączeniem.
WSOIW z WSOWZ i utworzeniem na terenie byłej „Inżynieryjnej”
Wydziału Inżynierii Wojskowej (WIW), wchodzącego w skład nowej
uczelni – Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki. Wówczas dla
Muzeum skończyły się dobre czasy, bo WIW nie był oddziałem gospodarczym.
Co prawda kustosze Muzeum – mjr W. Leszczyński do 1999 r.
i kpt. Tomasz Landman w latach 1999 – 2005 – czynili wiele zabiegów, i to dość skutecznie, aby nadal funkcjonowało, ale nie można
było jednak marzyć o jego dalszym poważniejszym rozwoju.
Był nawet taki okres, około pięcioletni, że nie było nawet kustosza
Muzeum, a opiekę nad nim sprawował konserwator p. Jerzy Madziarz
– wspaniały człowiek, mistrz kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, oddany sprawie MWI, w którym twórczo pracował od 1988 r. do
dnia dzisiejszego. Należy się mu się za to – nasza saperów – wdzięczność i szacunek. W latach 2009 – 2015 nieetatowym opiekunem Muzeum był mjr W. Leszczyński, wyznaczony przez komendanta Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych płk. A. Dutkę.
Dalsze losy Muzeum Wojsk Inżynieryjnych:
– w 2010 r. MWI zostało filią Oddziału Zamiejscowego Muzeum
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy;
– w 2012 r. w statusie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wpisano jako filię – Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu;
– w 2015 r. odbyło się przekazanie pracowników, całości infrastruktury i eksponatów na ewidencję do MWL w Bydgoszczy;
– w styczniu 2015 r. kustoszem Muzeum został kpt. rez. Daniel Kaźmierski s. Ireneusza, absolwent WSOIW z 1995 r., który z dużym
zaangażowaniem zabrał się za jego dalszą przebudowę. Wspiera go
aktywnie niezawodny mjr w st. spocz. W. Leszczyński.
Obecnie, do 2017 r., opracowywane są plany rozwoju Muzeum,
odpowiednie projekty i dokumentacja;
Od 2018 r. – planowana jest rozbudowa Muzeum według opracowywanych projektów.
Miejmy nadzieję, że plany te zostaną zrealizowane i Muzeum już
o nowej nazwie czeka dobra przyszłość i że dotychczasowy dorobek
w jego tworzeniu i funkcjonowaniu przez 40 lat nie zostanie zmarnowany.
Zamieszczonym wyżej skrótowym artykułem chciałem wyrazić
uznanie i wdzięczność tym osobom, którzy znacząco przyczynili się
do powstania i funkcjonowania przez 40 lat Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, dobrze służącego naszemu rodzajowi wojsk i obronności
kraju. Pełne jednak przedstawienie budowy i urządzenia oraz funkcjonowania Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i trudnych problemów z tym
związanych, a także wymienienie więcej osób szczególnie zaangażowanych w to „dzieło” – trzeba by zawrzeć w dość pokaźnym opracowaniu. Mam nadzieję, że takie powstanie, na przykład w formie pracy
magisterskiej, któregoś z podchorążych – saperów Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych.
Zdzisław Barszczewski
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WSPOMNIENIA
Motto: …„wspomnienia są jak perły”…

SUBIEKTYWNE ECHA PODCHORĄŻÓWKI (cz. II)
W 4/2016 numerze SAPERA zamieściłem garść wspomnień z pierwszego okresu pobytu na podchorążówce w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Dzisiaj chciałbym przypomnieć, oczywiście jak poprzednio zaznaczyłem, subiektywne spojrzenie na zaistniałe
fakty w toku dalszego pobytu w Szkole. Nie jest to chronologiczny ciąg zdarzeń, lecz epizodyczne fragmenty ówczesnego pobytu w Podchorążówce, obarczone zniekształceniem upływającego czasu.
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9 listopada 1959 roku! Sobota! Pamiętna data dla naszej podchorążackiej braci! W tym bowiem dniu uroczyście złożyliśmy przysięgę
wojskową. Odbyło się to w szczególnej scenerii, jak też i szczególnej
atmosferze. Dzień był wtedy dość mroźny (pamiętam, że było około – 50 C
co jak na Wrocław było zimno). Na udekorowanym placu apelowym zostały ustawione w zwartych szykach wszystkie pododdziały Szkoły, a w środku
tego ugrupowania nasza kompania – jeszcze nie podchorążych, ale kandydatów na podchorążych ubrana w galowe mundury i z przewieszonym
przez pierś pistoletem maszynowym kałasznikowa. Na honorowej trybunie
– Komenda Szkoły, oficjele i zaproszeni goście. Wokół trybuny licznie zgromadzeni członkowie naszych rodzin, mieszkańcy Wrocławia, żołnierze pobliskich jednostek, młodzież szkolna.
y – główni kreatorzy tej uroczystości stoimy cichutko, w zwartej
kolumnie, nieco przejęci i poważni. Orkiestra gra hymn państwowy. Pada komenda „DO PRZYSIĘGI”. Nad naszą kolumną wyrasta las rąk z podniesionymi dwoma palcami. Trębacz gra sygnał:
„SŁUCHAJCIE WSZYSCY” Komendant Szkoły Pan płk Jan Budziszewski
odczytuje kolejne zdania Roty Przysięgi. Powtarzamy gromko Jej słowa
z szacunkiem i namaszczeniem. W tej właśnie chwili staliśmy się pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego Po złożeniu przysięgi nastąpił niejako drugi akt – „pasowanie” na podchorążego. Każdy z nas miał na naramiennikach przypięte stylizowane litery „OS” (Oficerska Szkoła). Litery te
były przesłonięte opaską. Wcześniej każdy z nas miał wyznaczonego (przydzielonego?) spośród kadry Szkoły takiego swoistego rodzaju „cicerone”,
który miał, gdy zachodziła potrzeba, pomagać każdemu z nas w trudnych
chwilach i opiekować się w całym procesie kształcenia. (Nie wiem na jakiej
zasadzie dokonywany był ten „przydział” – podobno w drodze losowania).
Mnie przypadł jako opiekun sam Komendant Szkoły. Bezpośrednio po
złożeniu przysięgi, do każdego z nas podszedł ten opiekun i zdjął z naramienników opaskę przesłaniającą litery „OS”. Był to symboliczny „chrzest
na podchorążego”. W dalszym toku uroczystości przysięgi, Komendant
Szkoły jak i inni zabierający głos (w tym przedstawiciel naszych rodziców),
gratulowali nam złożenia przysięgi i życzyli wszelkiej pomyślności w dalszej
służbie wojskowej. Uroczystość zakończyła się tradycyjną defiladą, gdzie
wszystkie pododdziały Szkoły dziarsko przemaszerowały przed trybuną
honorową Po uroczystości i zjedzeniu obiadu mogliśmy udać się na „przepustkę” do miasta. Niewielu z nas skorzystało z tej możliwości bowiem do
każdego przybyło po kilku członków rodzin więc woleliśmy ten czas spędzić z nimi.
Wieczorem tego dnia, w hali sportowej Szkoły została zorganizowana
zabawa taneczna tak dla nas podchorążych jak i przybyłych członków rodzin. Na zabawę tą zaproszone zostały dziewczęta z pobliskiej szkoły pielęgniarskiej. Mieliśmy więc partnerki do tańca! Zabawa upłynęła w wesołej
atmosferze, a że dopuszczono do spożycia wino, to i humory były szampańskie, stąd zabawa przeciągnęła się do późnych godzin. Zabawa zabawą, ale
następny dzień był już „normalny”. Dla przypomnienia tej „normalności”
dowódca kompanii ówczesny kpt. Drozd ogłosił nam o godz. 7.00 ALARM!
Zaspani, z szumem w głowie i wspomnieniami poprzedniego dnia, a szczególnie wieczoru, niemrawo stawialiśmy się na ten alarm. kpt Drozd określił,
że miał „uczucie rozpaczy” patrząc na takie wojsko! Nie mniej jednak, dalszy tok dnia upłynął normalnie. Pożegnaliśmy i odprowadziliśmy rodziny
i w określonym czasie powróciliśmy do swojego „miejsca zakwaterowania”.
olejne dni pobytu w Szkole nie różniły się zbytnio od tych z przed
przysięgi – po pobudce – sakramentalna godzina 6.00, porannej
„zaprawie fizycznej”, czynnościach toaletowych i zjedzeniu śniadania, odbywał się apel poranny, a następnie poszczególnymi plutonami
wymarsz na zajęcia z takim wyliczeniem by do poszczególnych miejsc zajęć (sal, placów) przybyć na kilka minut przed godziną 8.00 Apel poranny
odbywał się zwykle przed blokiem naszego zakwaterowania, w wypadku
niepogody, na korytarzu gdzie była kompania zakwaterowania.
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szkoleniu fachowym główna uwaga była położona na minerstwo, zapory inżynieryjne oraz budowę i obsługę maszyn inżynieryjnych. Naukę rozpoczynaliśmy o sporządzania zapalnika
lontowego, uczyliśmy się sporządzać ładunki wybuchowe, wysadzaliśmy
różne elementy, poznawaliśmy budowę różnych min, uczyliśmy się je
układać tak pojedynczo jak i zakładać pola minowe, budowaliśmy także
zapory nie tylko minowe, uczyliśmy się pokonywać te zapory, robić w nich
przejścia, poznawaliśmy także cały wachlarz zagadnień organizacyjnych
i taktycznych związanych ze stosowaniem niszczeń i zapór na polu walki.
Drugą grupę zagadnień poznawczych stanowiło poznawanie różnorodnych maszyn inżynieryjnych, ich budowy i praktycznej obsługi. W naszym
kształceniu fachowym istotną rolę spełniały przeprawy w szerokim ujęciu
tego problemu. Przede wszystkim uczyliśmy się montować promy i mosty z etatowego sprzętu przeprawowego. Dla przypomnienia: etatowym
sprzętem mostowym był wtedy park pontonowy typu TMP. Jego obsługa
– budowa – promów czy członów mostowych była dość uciążliwa i wymagająca znacznego wysiłku fizycznego: w pierwszej kolejności należało rozładować pontony z belek i dyli zrzucając je na brzegu rzeki następnie spuścić pontony do wody, połączyć ich, a dopiero wtedy zabudować pokład
zgodnie z wymogami obciążeniowymi konstrukcji. ( podstawową była tu
konstrukcja pod obciążenie 50 ton). Z nowocześniejszym parkiem pontonowym typu TPP spotkaliśmy się pod koniec pobytu w Szkole i w zasadzie
nie ćwiczyliśmy na nim. Po za nauką montażu konstrukcji pontonowych,
byliśmy zobowiązani do nauki wiosłowania (nieśmiertelna DSŁ!), a także
wykorzystywania innych środków przeprawowych, w tym podręcznych.
Chciałbym w tym miejscu przywołać pamięć nieodżałowanego Pana płk
Langa, który wiele wysiłku i zaangażowania włożył by z nas stworzyć pontonierów. Z przeprawami wiązała się ściśle nauka o budowie mostów. Składała się na nią „część” teoretyczna gdzie poznawaliśmy różne konstrukcje
mostowe, w tym głównie konstrukcje mostów drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem mostów niskowodnych jako że te, były uznawane
za podstawowe szybkiego i i doraźnego przerzutu wojsk i sprzętu na polu
walki. Druga „część” nauki w tym względzie obejmowała praktyczną budowę odcinków mostów niskowodnych, w tym wbijanie pali przy użyciu
kafara, obróbkę elementów mostu dźwigarów dyli pokładowych, konstruowanie drewnianych przęseł mostowy i ich układanie na uprzednio wykonanych podporach w nurcie rzeki.
płk dr Bogusław Saganowski
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SAPER

JUBILEUSZE
Dawnych wspomnień żar

Lądowa i powietrzna scheda morskiego sapera
(fragment wspomnień)
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5 lat minęło od zakończenia procesu decyzyjnego, kierunkującego maturzystę
kaliskiego Liceum Ogólnokształcącego,
osiemnastoletniego Mariana Niedzielskiego,
w dalszą, samodzielną już teraz drogę życiową. Właśnie wybrał szlak oficerski i udał się
w rejon osadnictwa części swojej rodziny,
pozbieranej na Dolnym Śląsku po wojennej
tułaczce – do Wrocławia, do Oficerskiej Szkoły Inżynierii. W okolicach Wałbrzycha bowiem, nowe, powojenne życie zorganizował
sobie m.in., odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi, brat ojca – Marian, oficer artylerii,
którego jednostka została rozbita w okolicach Torunia już w pierwszych dniach wojny
obronnej, a on sam osadzony w oflagu II C –
Woldenberg (dziś Dobiegniew w lubuskiem).
Był zdeklarowanym „piłsudczykiem” i patriotą nowo zrodzonego państwa; miejsce swoje
widział jedynie w jego siłach zbrojnych. Jakże
więc ciężko przeżył groźbę nierównej wojny...
Przed wyruszeniem na front przekazał bratu na przechowanie swój Krzyż Zasługi i 12,
w gładzone kaliko oprawnych, tomów Dzieł
Pana Marszałka. I jakże się ucieszył, gdy po
wojnie otrzymał depozyt z powrotem...
(...) Umiejętności plastyczne szły w parze
z biegłością w nauce. Po promocji w 1955 roku,
ppor. Marian Niedzielski, korzystając z prawa
wyboru miejsca dalszej służby, poprosił o skierowanie do Marynarki Wojennej. W Gdyni
nie pobył jednak długo. Brak zgody na studia
w WAT zbiegł się był z wyjątkowo skomplikowaną i trudną do rozwiązania sytuacją rodzinną
młodego oficera.
Podjął traumatyczną wręcz decyzję rezygnacji z zawodowej służby wojskowej. Na fali
kolejnego etapu zwolnień oficerskich, przychylono się do prośby bratanka sanacyjnego oficera
oraz siostrzeńca wojskowego pilota z tegoż okresu i w 1957 roku dwudziestotrzyletni por. mar.
Marian Niedzielski stał się znowu cywilem.
W wymuszonym „cywilu” pracował krótko
w PPiUR „Arka-Gdynia” i gdyńskiej PSS „Spo-

łem”, by na dłużej objąć w rodzinnym Kaliszu
stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
w MZBM. Ale już w roku 1962 „armia” zasugerowała temu oficerowi rezerwy powrót „w szeregi” oferując godne stanowisko w 115. Kompanii Remontowo-Eksploatacyjnej Marynarki
Wojennej (Wejherowo), a potem w Szefostwie
Inżynierii Morskiej. Umożliwiła też podjęcie
studiów technicznych nie bacząc już na to, że –
ożeniony z kresowianką – ma „za teścia” byłego
kawalerzystę, wachmistrza 26. pułku ułanów
wchodzącego w skład 9. Samodzielnej Brygady
Jazdy, przekształconej w 1937 r. w Nowogródzką Brygadę Kawalerii pod generałem W. Andersem.
Krzyże wuja i teścia oraz inne ich medale
i odznaczenia do dziś stanowią sacrum domowe rodziny państwa Niedzielskich w Wejherowie; dzieł marsz. Piłsudskiego niestety nie
ma – ktoś kiedyś je skradł plądrując mieszkanie... Nie ma też „teściowej” kulbaki, która
w prezencie pozostała w ostatnim, zarządzanym przez wachmistrza-dyrektora, gospodarstwie. Uchowała się za to jego szabla ułańska.
Wisi na ścianie. Rozpięta, jak przystało honorowi białej broni, na stosownym kilimie niewielkich rozmiarów, a nad nią... kordzik oficera Marynarki Wojennej. Szabla ta z owym
kordzikiem oraz zbiór orderów i odznaczeń
wzbogacił komandor Marian swoimi, wśród
których błyszczą: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi,
Złoty Medal „Za walkę z powodzią” i jeszcze
kilka innych. Na nich m.in. kształtował patriotyczne postawy czterech córek i dziesięciu
wnucząt; teraz nadal to czyni wobec trójki
prawnuków. Saga rodzinna trwa.
Spadkobierca tych chlubnych Postaci,
pan komandor inż. Marian Niedzielski,
jest dziś (ponownym) rezerwistą od ponad
dwudziestu lat. Po zdjęciu munduru pracował jako specjalista ds. budowy i eksploatacji portów w Szefostwie Inżynierii MW oraz
inspektor w wejherowskim Urzędzie Re-

jonowym i tamtejszym Starostwie. Mimo
niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, kontynuuje – pokojowe tym razem – „wędrówki” na większą skalę: po świecie. W końcowych latach ub. wieku był na kontrakcie
w Libii; ciągle jeździ turystycznie po całej
Europie. Jego 17 dotychczas eksploatowanych samochodów (i 2 motocykle), to – jak
powiada – moja stadnina teścia, która go
tak samo raduje i „pod nim” przemierzyła kawał świata pokonując prawie 350 000
km. Jest też zapamiętałym filatelistą i organizatorem dwunastu zjazdów koleżeńskich
swojego „wypustu” OSI. Niech Pan roznieca żar dawnych wspomnień jak najdłużej,
Panie Komandorze! Niech Pan zaszczepia
to kolejnym pokoleniom saperów! Niech
i oni mają szansę chlubić się swoim i poprzednikami!
kmdr Andrzej Lipiński

SZANOWNI KOLEDZY OFICEROWIE!
ABSOLWENCI ROCZNIKA 1962
OFICERSKIEJ SZKOŁY WOJSK INŻYNIERYJNYCH WE WROCŁAWIU!
2 września 2017 roku mija 55 lat gdy 77 absolwentów wrocławskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych usłyszało z ust
generała Cz. Waryszaka słowa: „W IMIENIU RADY PAŃSTWA MIANUJĘ WAS PODPORUCZNIKIEM WOJSKA POLSKIEGO”. Młodzi i pełni entuzjazmu staliśmy się cząstką wielkiego organizmu – Wojska Polskiego. Poszliśmy przekazywać zdobytą przez nas wiedzę i umiejętności pokoleniom żołnierskiej braci. Dzisiaj – już u schyłku
życia, wspominamy tamten Dzień z sentymentem i nostalgią, a troski dnia codziennego nie przesłaniają nam Jego
radości. Z okazji tego Jubileuszu przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim polskim saperom, życząc im dobrego i długiego zdrowia, szacunku otoczenia oraz wszelkiej pomyślności.

Absolwenci OSWInż 1962

2-3(61) 2017

27

MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

SOLARFILTR – MOBILNY FILTR UZDATNIANIA
WODY ZASILANY BATERIĄ FOTOWOLTAICZNĄ
W ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt rozwojowy opracowano Mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną tzw. „Solarfiltr”. Projekt był realizowany i wykonany we współpracy z Wojskowymi Zakładami
Łączności nr 2 w Czernicy.
PRZEZNACZENIE
Filtr o wydajności 200 l/h przeznaczony jest do wykorzystania
w Siłach Zbrojnych RP, szczególnie w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, a także w Straży Pożarnej lub grupach ratowniczych jako
urządzenie do oczyszczania wody ze źródeł powierzchniowych, przystosowane również do likwidacji skażeń wody surowej.
SKRÓCONY OPIS
Za pomocą filtra można usuwać z wody zanieczyszczenia naturalne, a po modyfikacji technologii i wstępnej obróbce chemicznej również skażenia BST, BSB i promieniotwórcze.
Filtr składa się z następujących elementów:
– Zespół pompowo-filtrujący:
• pompa membranowa z filtrem wstępnym
• kolumna mikrofiltracyjna
• kolumna z węglem
• kolumna z węglem – włączana opcjonalnie
• 2 kolumny ultrafiltracyjne
• lampa UV
• węże do wody.
– Zespół zasilania:
• 4 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 W
• blok zasilania z akumulatorem i przetwornicami
• panel sterujący z wyświetlaczem.
– Wyposażenie dodatkowe:
• wkład jonitowy do kolumny
• środki chemiczne do likwidacji skażeń celowych z wody
• zbiorniki elastyczne do wody.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Filtr usuwa zanieczyszczenia naturalne w technologii ciągłej. Likwidacja zanieczyszczeń celowych odbywa się za pomocą określonych
środków chemicznych w technologii odstojnikowej i przy użyciu specjalnych wkładów filtracyjnych. Płukanie membran odbywa się auto-
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matycznie, dzięki zastosowaniu elektronicznego układu sterującego
i zaworów elektromagnetycznych.
– wydajność 			
200 litrów/h
– rodzaj technologii uzdatniania wody
membranowa,
ultrafiltracyjna
– zapotrzebowanie mocy 		
ok.160 W
– ilość modułów fotowoltaicznych 		
4 szt.
– napięcie zasilania 			
12 V, 230 V
– wymiary zespołu pompowo-filtrującego
(710×600×310)
mm
– czas rozwinięcia do uzyskania wody pitnej
ok. 5 min
– opakowanie transportowe:
• zespół pompowo-filtrujący
1 skrzynia (950×700×350) mm
• zespół zasilania
1 skrzynia (950×700×350) mm
• wyposażenie dodatkowe
1 skrzynia (600×500×350) mm
– obsługa 				
1 osoba
Charakterystyka modułu fotowoltaicznego:
– moc nominalna modułu 			
– napięcie modułu przy maksymalnym obciążeniu
– napięcie wyjściowe modułu bez obciążenia
– prąd przy maksymalnym obciążeniu 		
– prąd zwarciowy modułu 			
– wymiary modułu z ramą 			

50 W
18 V
21,6 V
(50 W) 2,78 A
3,16 A
(606×606) mm

Na XX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, w 2012 roku, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im.
profesora Józefa Kosackiego z Wrocławia oraz Wojskowe Zakłady
Łączności nr 2 S.A. z Cernicy otrzymały NAGRODĘ DEFENDERA
za SOLARFILTR jako wyróżniające rozwiązanie techniczne sprzętu
obronności i bezpieczeństwa państwa.
Opracował
na podstawie materiałów WITI
mjr rez. mgr inż. Wacław Malej

SAPER

PRODUKCJA DLA WOJSKA

MODERNIZACJA SAMOCHODU
STAR 266 M2
PRODUKCJA CYWILNA

Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. formalnie istnieje od 15 lat, jednak stoi
za nią wieloletnia tradycja w produkcji nadwozi do samochodów ciężarowych pod szyldem ZNS UNISTAR. To właśnie
po zakończeniu jego działalności powstał na terenie SSE
„Starachowice” działający do dziś Autobox, który zatrudnił
głównie byłych pracowników Unistar-u.
Początkowo podstawę działalności Autobox-u
stanowiła produkcja nadwozi (do samochodów ciężarowych
cywilnych) takich jak skrzynie ładunkowe, wywrotki, kontenery, montaże żurawi oraz nadwozia specjalne. Nadwozia specjalne produkowano przede wszystkim na potrzeby
energetyki i kopalń, montując je na podwoziach STAR 266
oraz MAN. Wraz z kryzysem ekonomicznym z 2008/2009 r.
Zarząd Autobox podjął decyzję o rozszerzeniu oferty o usługi
remontowo-produkcyjne samochodów wojskowych, co –
jak pokaże historia – okazało się przysłowiowym strzałem
w dziesiątkę. Doświadczenie wyniesione z produkcji nadwozi specjalnych było kapitałem, który został wykorzystany w czasie opracowywania pierwszego wykonywanego
warsztatu WOR/Inż. dla wojsk inżynieryjnych. Połączenie
doświadczenia w budowie nadwozi specjalnych z opracowanym samodzielnie przez Autobox w latach 2008-2010
podwoziem samochodu zmodernizowanego STAR 266M2
umożliwiło przedstawienie oferty dla wojska obejmu-

jącej kompletnie wyposażone warsztaty specjalistyczne.
Wszystkie oferowane warsztaty bazują na zmodernizowanym podwoziu samochodu STAR 266M2 wyposażonym
w silnik IVECO o mocy 170KM oraz 6-cio biegową skrzynię
Eaton. Przed wprowadzeniem do seryjnej produkcji samochód STAR 266M2 przeszedł badania eksploatacyjne
na dystansie 10 tys. kilometrów przeprowadzone w WITPiS
w Sulejówku. Samochód STAR 266M2 początkowo miał odchylaną kabinę kierowcy do budowy której wykorzystywany
był korpus kabiny 266. Od połowy roku 2015 samochody
STAR 266M2 posiadają fabrycznie nową, 3 miejscową, klimatyzowaną, zabezpieczoną poprzez KTL kabinę kierowcy.
Wszystkie typy warsztatów produkowanych przez
Autobox Innovations posiadają kompletną Dokumentację
Techniczną (DT) opracowaną zgodnie z „Instrukcją w sprawie
określania wymagań na dokumentację techniczną uzbrojenia i sprzętu wojskowego”
W ciągu 6 lat wyprodukowano ponad 600 sztuk pojazdów
STAR 266M2 z różnego rodzaju nadwoziami od pojazdów
skrzyniowych poprzez wszelkiego rodzaju warsztaty
specjalistyczne, również wyposażone w przyczepy
jednoosiowe.
Perspektywy dalszego rozwoju są obiecujące i pokazują, że
zainteresowanie podwoziami STAR 266M2 rośnie również
poza granicami Polski.

