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Z okazji Święta Stowarzyszenia 
Saperów Polskich składam 
wszystkim członkom 
i sympatykom Stowarzyszenia 
oraz żołnierzom wojsk 
inżynieryjnych serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności, wielu 
sukcesów i satysfakcji z dokonań 
w pracy społecznej i saperskiej 
służbie.

Prezes 
Stowarzyszenia Saperów Polskich 

płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski

Szanowni Czytelnicy,
Podwójny numer 2-3 [64] 2018 

„SAPERA” w zasadzie kontynuuje myśl 
przewodnią poprzedniego [63] nume-
ru pisma, wpisującego się w  obchody 
100-lecia odzyskania Niepodległości. 
W  tym numerze podkreślić jednak 
chcemy obchody Święta Stowarzysze-
nia Saperów Polskich zorganizowane, 
w dniach 22-23 czerwca 2018 r w Ka-
zuniu Nowym na bazie 2. Mazowiec-
kiego Pułku Saperów. Uwzględniając 
wnioski i propozycje członków kół SSP 
zgłaszane na spotkaniu Zarządu Głów-
nego z prezesami terenowych struktur 
SSP, prezentujemy w szerszym zakresie 
uroczystości i  przedsięwzięcia organi-
zowane w kołach i garnizonach saper-
skich, szczególnie tych przodujących 
w  działalności statutowej, m.in.: we 
Włocławku, Białymstoku, Stargardzie 
Szczecińskim, Łodzi czy Wrocławiu, 
a które przedstawiamy w dziale Z ŻY-
CIA KÓŁ SSP.

Z  KART HISTORII – polecamy 
opracowania: p. prof. dr hab. inż. Bar-
bary Rymsza, która artykułem „Tech-
niczne aspekty budowy mostu dla wojsk 
króla Jagiełły” przypomniała wieko-
pomne dzieło saperskiego kunsztu za-
bezpieczającego przeprawę przez Wisłę 
pod Czerwińskiem wojsk koronnych, 
w  czasie Wielkiej Wojny z  Zakonem 
Krzyżackim w 1410 r.,  a także relację 
gen. bryg. dr Bogusława Bębenka 
o  uroczystych obchodach 75 – lecia 
„Rodziny Kościuszkowców” zorganizo-
wanych w Legionowie.

TRADYCJE – to relacja z uroczy-
stości patriotyczno-religijnej na Środ-

kowej Wiśle, w m. Skurcza, 
zorganizowanej wspólnie 
z  regionalnymi władzami 
samorządowymi. Dziś sta-
nowi nową tradycję orę-
ża polskiego ukazującego 
ofiarność i daninę krwi sa-
perskiej złożonej na ołtarzu 
Ojczyzny w lipcu i sierpniu 
1944 r. 

I  na koniec prezenta-
cja Firm i  przedsiębiorstw 
wspierających działalność 
Stowarzyszenia Saperów 
Polskich [m.in.: AUTO-
BOX, BELMA, LUBAWA] 
oraz INFORMACJE o mi-
łym finansowym wsparciu 
naszych kolegów – dona-
torów kwartalnika SAPER, 
którym na sercu leży dalsze 
wydawanie naszego pisma. 
Tą drogą Zespół Redakcyj-
ny składa kolegom serdecz-
ne podziękowanie.

Pozdrawiam
redaktor naczelny

dr Wiesław L. Ząbek 

Obchody Świętą Stowarzyszenia Saperów Polskich 
odbyły się w  dniach 22-23 czerwca 2018  r. w  Kazuniu 
Polskim na bazie 2. Mazowieckiego pułku Saperów. Na 
zdjęciu prezentujemy Pomnik „Poległych Saperów” usy-
tuowany przed wejściem na tzw. „Półksiężyc” kompleksu 
koszarowego jednostki saperskiej oraz składanie wieńców 
i wiązanek kwiatów przez delegację Stowarzyszenia z pre-
zesem płk Tadeuszem Dzikowskim na czele.
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Obchody Święta 2. Pułku Inżynieryjnego 

Miesiąc kwiecień dla żołnierzy i pracowników 2. Inowrocław-
skiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego jest 
miesiącem wyjątkowym. Jest to czas w którym obchodzimy 

dwa najważniejsze dla naszego pułku święta: w  dniu 16 kwietnia - 
Święto Wojsk Inżynieryjnych, a w dniu 19 kwietnia Święto 2. Inowro-
cławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego. W tym 
roku uroczysty apel z okazji tych Świąt odbył się 20 kwietnia. 

Uroczyste obchody rozpoczęto o godzinie 9.00 Mszą Świętą w in-
tencji Pułku, którą odprawił Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. ppłk 
Tomasz Skupień. Pod tablicą upamiętniającą byłych żołnierzy Pułku 
złożono wiązankę kwiatów.

O  godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel od  złożenia mel-
dunku  przez dowódcę uroczystości  ppłk Tomasza Baranowskiego, 
dowódcy pułku płk Bogdanowi Prokopowi. W  swoim wystąpieniu 
dowódca pułku przybliżył uczestnikom uroczystości znaczenie Święta 
Wojsk Inżynieryjnych i  Święta 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynie-
ryjnego. Podkreślił, że: … „Dzisiejsze Święto jest jednym z najważniej-
szych dni w  roku dla całego stanu osobowego pułku. Dzisiaj bowiem 
obchodzimy Święto Pułku, które przypada na 19 kwietnia. To dokład-
nie 61 lat temu 19 kwietnia 1957 roku sformowany został w Przemyślu 
2. pułk kolejowy – Jednostka Wojskowa 1523, która rozpoczęła zapisy-
wanie karty osiągnięć „czasu pokoju” wielu żołnierskich pokoleń służą-
cych w tej jednostce.” (...)

…”Codzienną służbą staramy się pomnażać osiągnięcia naszych 
poprzedników. Stajemy przed nowymi wyzwaniami, które wymagają 
od nas bardzo dobrej wiedzy specjalistycznej. W  stosunku do obecnej 
armii wzrastają wymagania, które dotyczą każdej sfery jej działalności. 
Z satysfakcją podkreślam że, wysoki poziom dyscypliny przekłada się na 
bardzo dobrą realizację zadań co może służyć jako przykład do naśla-
dowania dla innych jednostek .” 

Zaznaczył, że: ... „Jesteśmy pułkiem, którego działalność szkolenio-
wa służy społeczeństwu w jego codziennym funkcjonowaniu. Naszymi 
zadaniami oprócz budowy przepraw promowych, mostowych czy też 
innych obiektów infrastruktury drogowej jest realizacja oczyszczania 
terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych planowanych 
do przekazania poza resort obrony narodowej. Pułk oraz Jednostki 
Bezpośrednio Podległe utrzymują w  gotowości do natychmiastowego 
działania osiem patroli rozminowania, które posiadają w  rejonie od-
powiedzialności 70-siąt powiatów. Łączna powierzchnia podlegająca 
oczyszczaniu przez pułk wynosi 1/5 terytorium Polski. Bardzo ważnym 
elementem 2 Pułku Inżynieryjnego i jednostek bezpośrednio podległych 
są wojskowe jednostki odbudowy, które szkoląc się realizują zadania na 
rzecz społeczeństwa. 

Przykładem tego jest poprzedni rok, w którym wojskowe jednostki 
odbudowy wykonały dziewięć zadań w różnych regionach Polski. Wśród 
nich była budowa mostów i obiektów: w miejscowościach Dęba, Żagań, 
Nowe Miasto nad Pilicą, Wyciążkowo, Zbereże, Kryłów, Bydgoszcz, Lu-
blin, Ostrołęka oraz w gminie Sieciechów”. 

Z okazji Święta Pułku, złożył byłym i obecnym żołnierzom oraz 
pracownikom pułku szczere życzenia i podziękowania. Życzył wszyst-
kim kolejnych sukcesów w służbie i pracy, wiele żołnierskiego szczę-
ścia, zdrowia, a  także pomyślności w  życiu zawodowym, osobistym 
i rodzinnym.

Podczas uroczystości żołnierzom wręczono akty mianowania na 
kolejne stopnie wojskowe, odznaczenia, nagrody rzeczowe i odznaki 
pamiątkowe.

Dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego mianował żołnierzy na wyższy 
stopień wojskowy, sierżanta: plut. Kamil Piasecki, plut. Sławomir 
Figas; kaprala: st. szer. Mateusz Grzanka, st. szer. Marcin Kadów, 
st. szer. Przemysław Matysiak. 

Rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z oka-
zji Święta Wojsk Inżynieryjnych wyróżniono: Odznaką Honorową 
Wojsk Lądowych mjr Sebastian Nowak.

Dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego wyróżnił: tytułem Zasłużony 
Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia - st. chor. szt. Rafał 
Grzegorski. Nagrodą rzeczową: st. sierż. Wojciech Kanarek, st. kpr. 
Kamil Laskowski, st. szer. Przemysław Ornatek, st. szer. Piotr Wa-
lerych.

Zebranie Komisji Odznaki Pamiątkowej 2. Pułku Inżynieryjnego, 
przyznało Odznakę Pamiątkową 2. Pułku Inżynieryjnego: kpr. Bog-
dan Rusak, st. szer. Tomasz Gotowalski, st. szer. Paweł Groberski.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Poznania. Uroczy-
sty apel zakończyła defilada pododdziałów oraz sprzętu wojskowego 
prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Tomasza Baranow-
skiego. Kompanią honorową pułku dowodził por. Grzegorz Wie-
liczko. Skład pocztu sztandarowego stanowili dowódca pocztu ppor. 
Paweł Pawłowski, sztandarowy st. chor. Jan Cessa, asystujący st. kpr. 
Marcin Mazurkiewicz. Skład pocztu flagowego stanowili dowódca 
pocztu ppor. Gracjan Krystkowiak, flagowy kpr. Piotr Sojecki i asy-
stujący kpr. Kamil Wydra. 

Po uroczystym apelu w  musztrze paradnej zaprezentowali się 
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościelca.

W  tym dniu w  pułku zorganizowano także „Dzień Otwartych 
Koszar”, podczas którego zaprezentowano pokaz sprzętu inżynieryj-
nego. Tego dnia do pułku przybyły liczne grupy dzieci, młodzieży oraz 
mieszkańców Inowrocławia i regionu, które z zainteresowaniem zapo-
znały się ze sprzętem i przedstawionymi wystawami oraz działalnością 
wojsk inżynieryjnych.

Z  okazji Święta 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego oraz 
Święta Wojsk Inżynieryjnych na ręce Dowódcy 2. Pułku Inżynieryjne-
go wpłynęły życzenia od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych oraz od Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Tekst: mjr Sylwester Ludwiczak 
Zdjęcia: szer. Aleksandra Fabich, p. Patryk Dorocicz
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Akademicka przeprawa i forsowanie

W dniach 11–14 czerwca 2018 r. kadra i słuchacze Akademii 
Sztuki Wojennej (kurs dowódców oddziałów, kurs dowód-
ców batalionów – KDB, podyplomowe studia operacyjno-

-taktyczne – PSOT-17 oraz kurs – pokonywanie przeszkód wodnych) 
brali udział w zajęciach szkoleniowych związanych z pokonywaniem 
przeszkód wodnych (w  wymiarze lądowym) z  wykorzystaniem OC 
Biała Góra (nieopodal Krosna Odrzańskiego). Organizatorem przed-
miotowego przedsięwzięcia szkoleniowego z  ramienia ASzWoj był 
Pan płk dr hab. inż. Waldemar Kawka – Dyrektor Instytutu Wsparcia 
i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego Akademii. W trakcie 
zajęć szkoleniowych uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z  tak-
tyczno-technicznymi charakterystykami sprzętu wojskowego, będące-
go na wyposażeniu oddziałów i pododdziałów 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego, w tym 10 BKPanc 
i 34 BKPanc oraz 17 BZ (w tym 5 kresowego batalionu saperów im. 
płk. Konstantego Pierewoz-Markiewicza) – zwłaszcza z problematyką 
jego przygotowania do przeprawy (forsowania). 

12 czerwca, w godzinach popołudniowych zaprezentowane zosta-
ły poszczególne rodzaju sprzętu wojskowego (w tym LEOPARD 2 A4, 
TRI, BWP-1, KTO ROSOMAK, OSA, HS 2S1, BRDM-2 oraz PTS-M) 
podczas ich przeprawy przez Odrę wraz z  ich pełnym zabezpiecze-
niem, w  tym logistycznym i  medycznym (w  tym przede wszystkim 
z użyciem GRE na wodzie i w bezpośrednim jej otoczeniu). Dużo po-
zytywnych emocji wzbudziła przeprawa uczestników szkolenia przez 
Odrę z  wykorzystaniem transportera pływającego gąsienicowego 
PTS-M. Z uczestnikami szkolenia spotkał się Dowódca Generalny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych – Pan gen. broni Jarosław Mika oraz dowódca 
11 LDKPanc – Pan gen. dyw. Stanisław Czosnek. Należy podkreślić, 
iż organizację zajęć szkoleniowych z  ramienia 11 DKPanc wspierali 
głównie – Szef Wojsk Inżynieryjnych 11 DKPanc – Pan ppłk Andrzej 
Sawicki, a także Dowódca 5 kbsap – Pan ppłk Sławomir Osmelak.

W drugim dniu szkoleniowym – 13 czerwca – uczestnicy szko-
lenia prezentowali zawczasu przygotowane rozwiązania dotyczące 
ćwiczenia epizodycznego – forsowanie po planowym przygotowaniu 

332 batalionu zmechanizowanego (BWP-1) z kompanią czołgów (LE-
OPARD 2 A4) ze składu 33 BZ WISLANDII, natomiast w godzinach 
popołudniowych partycypowali oni w  zajęciach o  właściwościach 
geograficzno-historycznych – odwiedzając m.in. Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn nad Odrą, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego 
oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Gozdowicach, Cmentarz Żoł-
nierzy 1 AWP w Starych Łysogórkach (Siekierkach) oraz Górę Czci-
bora w  Cedyni. Głównym przewodnikiem w  Gozdowicach i  w  Sta-
rych Łysogórkach (Siekierkach) był Dyrektor Muzeum – Pan Michał 
Dworczyk. Patriotyczny charakter tych przedsięwzięć podkreślił fakt 
złożenia wiązanki kwiatów (Od kadry i  słuchaczy Akademii Sztuki 
Wojennej) i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Sapera w Gozdowicach 
oraz złożenia wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy pod Głównym Po-
mnikiem na Cmentarzu Żołnierzy 1 AWP w  Starych Łysogórkach 
(Siekierkach).

wk63
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W  zaproszeniu na uroczystość czytamy: „… 2. Mazowiecki 
pułk Saperów jest oddziałem wojsk inżynieryjnych prze-
znaczonym do wykonania zadań inżynieryjnych zgodnie 

z  jego przeznaczeniem z  zakresu wsparcia inżynieryjnego operacji 
bojowych jak również i  operacji pokojowych.Toteż wykonują rów-
nież zadania niemilitarne w ramach wsparcia służb cywilnych po-
przez wydzielanie sił i  środków do zwalczania klęski żywiołowych, 
zapobiegania im oraz suwania ich skutków.

1 lipca 2011 rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych na bazie 
2.  Mazowieckiej Brygady Saperów w  Kazuniu został sformowany 
2. Pułk Saperów. W dniu 2 września 2011 r, [decyzja nr 312/MON 
z 2 września 2011 r.] 2. Pułk Saperów przyjął tradycje 2. Mazowiec-
kiej Brygady Saperów. Swoje święto Pułk obchodzi 6 września, gdyż 
w tym dniu, w 1944 r. we Włodawie nad Bugiem rozpoczęło się for-
mowanie 2. Brygady Saperów….”

Kolorowe pudełka bloków mieszkalnych otulonych soczystą 
zielenią nadbrzeżnej łęgi Wisły, przecięte wstęgą osiedlowej 
drogi, zamkniętej u końca, niskim, zmodernizowanym – hi-

storycznym już barakiem – Klubem Żołnierskim na codzięń tchnie 
ciszą i  spokojem. Z  rzadka przemknie się postać zmierzająca do 
miejscowego sklepu lub podążająca do Biura Przepustek Jednostki 
Wojskowej. Podobnie i główny trakt biegnący przez jednostkę saper-
ską wzdłuż wbitego w nadbrzeżną skarpę rzeki dawnego carskiego 
kompleksu - przedmościa mostowego Twierdzy Modlin – bywa z re-
guły pusty. Bowiem życie żołnierskie toczy się znacznie dalej, w głębi 
koszar ale tylko w godzinach pracy... Nawet w centralnym punkcie 
Osiedla, w  miejscowym parku, gdzie dumnie podrywa się do lotu 
orzeł na kamiennym cokole Pomnika ku czci żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939 r., rzadko można spotkać bawiące się dzieci czy mat-
ki z wózkami na rutynowym spacerze. Cala okoliczna przyroda, jak 
i skapane w zieleni budynki – jakby przystanęły w ciszy i zadumie 
nad wiekami historii, która tu zapisała się złotymi zgłoskami boha-
terstwem i martylorogią żołnierskiego czynu - pełnego trudu,  potu 
i krwi saperskiej przelanej w służbie Ojczyzny…

Dziś, to miejsce tętniło ruchem i  pośpiechem podjeżdżających 
samochodów poszukujących miejsca postoju. Z napływających au-
tokarów wychodziły liczne delegacje przybyłe z saperskich garnizo-
nów, wysypywały się rozszczebiotane dziecięcymi głosami gromadki 
szkolne z okolicznych szkół ale też i odległych: Płońska, Włodawy czy 
Włocławka. Otulone jaskrawym słońcem spieszyły na plac zbiórki.

W  dniu 7 września 2018 r. odbyły się uroczystości z  okazji 
Święta 2. Mazowieckiego pułku Saperów w  Kazuniu No-
wym. Bogaty program obchodów pułkowego święta roz-

począł się od Mszy Św. celebrowanej przez kapelana garnizonowego 
ks. por. Mateusza Karpaka, w intencji żołnierzy i pracowników woj-
ska 2psap z udziałem uczniów miejscowej szkoły im. 2. Mazowieckiej 
Brygady Saperów wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy uczestnicy 
uroczystości przemieścili się pod Pomnik „Poległych Saperów”, gdzie 
odbył się Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i  wiązanek kwiatów 
przez licznie delegacje przybyłe z  jednostek wojsk inżynieryjnych, 
lokalnych władz samorządowych, instytucji i  partnerów społecz-
nych pułku, służb mundurowych, a także szkół współpracujących z 2. 
MPSap.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Apelowym pułku. Meldu-
nek  szefowi Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW płk Markowi Waw-
rzyniakowi złożył dowódca uroczystości. Gości Honorowych, poczty 
sztandarowe i delegacje z jednostek inżynieryjnych oraz uczestników 
uroczystości powitał dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów płk 
Robert Kamiński, który w swoim wystąpieniu przybliżył tradycje i hi-
storię saperów z Kazunia. W podobnym aspekcie wystąpił szef ZIW 
IRW płk Marek Wawrzyniak wpisując dokonania saperów z Kazunia 
w żywe tradycje oręża polskiego i wojsk inżynieryjnych. Podkreślił ich 

ŚWIĘTO 2. MAZOWIECKIEGO PUŁKU 
SAPERÓW W KAZUNIU

Reportaż własny 

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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ofiarność na misjach pokojowych i  stabilizacyjnych poza granicami 
kraju oraz gotowość do ratowania życia i mienia społeczeństwa pod-
czas klęsk żywiołowych. Przekazał serdeczne pozdrowienia i podzię-
kowania całemu stanu osobowemu pułku za trudną i rzetelną służbę. 
Złożył też życzenia dalszych sukcesów w służbie i życiu osobistym. 

Po wręczeniu wyróżnień odbyła się defilada, gdzie szczególne 
zainteresowanie - oklaskiwane przez przybyłych licznie uczestników 
„Dni Otwartych Koszar” - wzbudził przemarsz pododdziału służbo-
wych psów z przewodnikami i klasy mundurowej z Płońska. Zwiedza-
nie ekspozycji wystawionego sprzętu bojowego i wyposażenia wojsk 
inżynieryjnych zakończyło tą część uroczystości. 

Pozostała kolejna odsłona bogatego programu uroczystości, „Ro-
dzinny Piknik Saperski” zorganizowany w parku przy Klubie Żołnier-
skim na miejscowym osiedlu. Liczne atrakcje, konkursy i pokazy dla 
dzieci i  młodzieży uświetnił występ miejscowego zespołu z  Klubu 
Żołnierskiego oraz koncert w wykonaniu zespołu VAN DER PARK, 
a  o  stronę kulinarną zadbali żołnierze pułku serwując pyszną „żoł-
nierską grochówkę”.

Powróciłem po uroczystościach na znany mi z lat 60-tych szlak, 
znowu cichy i senny. Tylko z daleka od strony Osiedla i Klubu niosły 
się zamierające tony muzyki „Pikniku Saperskiego”… I tylko cegla-
ste mury fortyfikacji Carnotta oraz kaponiery  tzw. „półksiężyca” 
jak gdyby bardziej wbiły się w soczystą zieleń trawy, przytłoczone 
ciężarem przeżyć z jaką spotkały się na przestrzeni prawie trzech 
wieków minionej historii. Tylko ostatni żołnierze zawodowi – już 
w ubiorach cywilnych – pospiesznie opuszczali koszary śpiesząc do 

swoich mieszkań, domów czy na „działkę” - korzystając z pięknej, 
słonecznej pogody. I  znowu na wojskowym obiekcie zapanował 
spokój i nostalgiczna cisza. Usiłowałem złowić słuchem z opusto-
szałych przez żołnierzy murów echo przeszłych wydarzeń, kiedy 
koszary emanowały gwarem głosów, wydawanych przez dowódców 
komend czy zbiorowym śpiewem. Wtedy szkolenie wojska trwało 
całą dobę. I  przypomniała mi się głębia refleksji w  wygłoszonej 
homilia kapelana pułku saperów ks. Karpaka, który nawiązując do 
wydarzeń tragicznego września 1939 r. i ofiary saperów w okresie 
powojennym i  podczas misji stabilizacyjnych NATO oraz ONZ 
podkreślał, iż dziś powinnością żołnierską jest walka o pokój. Żoł-
nierz nie tyko stoi na straży pokoju ale musi czynnie walczyć o po-
kój by tragiczne doświadczenia minionych lat nie powróciły więcej. 
W moich - minionych latach służby, żołnierz dlatego intensywnie 
się szkolił by w każdej chwili był w gotowości do odparcia agresji na 
terytorium naszego kraju. W okresie transformacji ustrojowej na-
stąpiło przewartościowanie istoty żołnierskiej powinności. Dawną 
całodobową służbę zastąpiono pracą kontraktową prawnie zagwa-
rantowaną ustawą rządową. Czy utraciła na tym gotowość bojową, 
czy stopień wyszkolenia żołnierzy. Obserwując organizację uro-
czystości, prowadzonej przez mjr Agnieszkę Królak, perfekcyjność 
organizacyjną i wyszkolenie żołnierskie - uważam, że nie. I za to 
należą się szczególne słowa podziękowania dla kadry i żołnierzy 2. 
Mazowieckiego pułku saperów w Kazuniu, 

CHWAŁA SAPEROM.

Wiesław Leszek Ząbek

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
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Perypetie związane z budową Repliki Mostu Jagiełły jako 
spacerowego molo prezentującego współczesne konstrukcje 

mostowe Wojska Polskiego

Zbudowanie w 2010 r. repliki mostu Jagiełły dla upamiętnienia histo-
rii przeprawy sprzed 600 lat jest zadaniem w równym stopniu cen-
nym ze względów historycznych i  poznawczych co kosztownym 

w sensie materialnym. Z tego względu popularyzację znaczenia wyjątko-
wej przeprawy przez Wisłę postanowiono połączyć z prezentacją współ-
czesnych osiągnięć saperów Wojska Polskiego.

Ale zacznijmy od początku.
Przede wszystkim Wisła jest rzeką żeglowną i postawienie niskowod-

nego mostu tarasującego rzekę jest niemożliwe. Zatem rozwiązaniem 
mniej kosztownym, a  jednak dającym wyobrażenie o  tym jak wyglądał 
Most Jagiełły, jest budowa fragmentu mostu –jedynie dwóch przęseł za-
miast 80 przęseł. 

Ponieważ Most Jagiełły to pierwsze wielkie dzieło wojsk inżynieryj-
nych zaproponowano budowę spacerowego molo w kształcie litery P (rys. 
1), którego dwa boki miały prezentować współczesne konstrukcje mosto-
we używane przez saperów, a jeden bok byłby przęsłem historycznym na 
drewnianych łodziach. 

Zgodę na udział Wojska Polskiego w realizacji tej koncepcji podpisał 
ówczesny Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich. Odbyło się szereg 
spotkań z  gen. bryg, Januszem Lalką – ówczesnym Szefem Inżynierii 
Wojskowej oraz uzgodnień roboczych (m.in. wizja lokalna w Czerwińsku 

w dniu 28 kwietnia 2010 r., podczas której uzgodniono miejsce oraz wa-
runki lokalizacji repliki mostu – rys. 2. i rys. 3). 

Niestety w  realizacji projektu budowy molo przeszkodziła powódź, 
która nawiedziła Polskę w maju i w czerwcu 2010 r. - ze względu na za-
angażowanie wojska podczas powodzi odstąpiono od budowy współcze-
snych wojskowych konstrukcji mostowych w Czerwińsku.

Replika Mostu Jagiełły – sukces ludzi dobrej woli 

Replikę udało się postawić dzięki życzliwej współpracy ludzi i insty-
tucji, dla których nie pieniądze, a upamiętnienie wydarzenia było ważne. 
W organizację budowy byli zaangażowani: władze i mieszkańcy Czerwiń-
ska, Szefostwo Inżynierii Wojskowej, firma mostowa „INTOP Warszawa” 
Sp. z o.o. i Dom Polonii w Pułtusku, a całością kierowała prof. Barbara 
Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Replikę Mostu Jagiełły stawiali pracownicy firmy INTOP, który opra-
cowali także szkice robocze (rys. 6, 7). Ważnym elementem całego przed-
sięwzięcia były łodzie, na których postawiono przęsła. Zostały one wypo-
życzone przez Dom Polonii w Pułtusku (rys. 5 i 6.), gdzie są wykorzysty-
wane jako gondole do przewożenia gości Domu.

Pomocy przy stawianiu repliki udzielili także saperzy z 5 OSP w No-
wym Dworze Mazowieckim. Bez zaangażowania i życzliwości kierownic-
twa tych firm nie było by Repliki Mostu Jagiełły. 

Pomost o szerokość użytkowej 8 stóp (2,4 m) wykonano z 6 dźwiga-
rów głównych w rozstawie co 2 stopy, z drewnianych bali o f=2/3 stopy 
(20 cm) i długości L = 6÷8 m, z pokładem z półbali o f = 1/3 stopy (10 cm) 
i długości L = 3,0 m. 

Z KART HISTORII

Historia budowy Repliki Mostu Jagiełły 
w Czerwińsku nad Wisłą

Spotkanie w Urzędzie Gminy Czerwińsk [28.04.2010 r.] (od prawej: płk. Ta-
deusz Dzikowski – Z-ca Szefa Inżynierii Wojskowej, mjr Zbigniew Ziaja z 5 
OSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Michał Walerysuiak – Wójt Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą, ppłk. Marek Kapuściok, Wojciech Baryt – kierownik 
odcinka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Uczestnicy spotkania podczas wizji na Bulwarze nad Wisłą

Schemat ideowy molo do projektu: BUDOWA REPLIKI MOSTU JA-
GIEŁŁY 

Żołnierze zabijający tzw. ankry, asekuracyjne zakotwienie Repliki mo-
stu na brzegu Wisły
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Pomost nie był wyposażony w  balustrady wymagane współcze-
snymi obecnie przepisami, a  na pomoście były jedynie odbojnice 
z bali o średnicy ok. f = 2/3 stopy (rys. 11). 

Jak podaje Jan Długosz, podczas przeprawy postawił król Wła-
dysław przy moście wybrany zastęp rycerstwa i  wyznaczył zbrojnych 
towarzyszy, którzy by na przeprawie przez most przestrzegali natłoku 
i nieporządku, a krańce mostowe opatrzył grubymi z drzewa opora-
mi, które kobyleniami zowią, aby się nikt do brzegów nie przybliżał. 
Wchodziło więc wojsko na most równymi i  porządnymi szyki, wraz 
z pociągami, końmi i  czeladzią obozową. A gdy już wszystkie wojska 
królewskie po owym moście przeprawiły szczęśliwie rzekę Wisłę, z roz-
kazu króla rozebrano natychmiast most i odwieziono do Płocka, za-
chowując go do późniejszej z powrotem przeprawy.

Podobnie jak Most Jagiełły w 1410 r. tak również Replika Mostu 
Jagiełły w 2010 r. została po trzech dniach rozebrana 

Most Jagiełły przyczynił się do zwycięstwa w bitwie pod Grun-
waldem. Pokazanie Repliki Mostu Jagiełły to także zwycięstwo, 
ponieważ pierwszy w ciagu 600. laty udało się zbudować Replikę 
i pokazać jak ten ważny historyczny most mógł wyglądać.

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Z KART HISTORII

Kolejne etapy budowy pomostu

Kobylenie przy Replice Mostu Jagiełły prezentuje prof. Barbara RymszaPrace przy budowie Repliki (umieszczenie kozła w łodzi)

Schemat ustawienia mostu
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TRADYCJE

W dniach 18 i 19 maja 2018 roku w Warszawie i Legionowie 
odbyły się uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, 100-lecia stacjonowania Jednostek Woj-

ska Polskiego w Garnizonie Legionowo oraz 75. rocznica utworzenia 
1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W piątek 18 maja, rozpo-
czynając bogaty program uroczystości, złożono wiązanki kwiatów na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
chwilą zadumy przywoływano Tych, którzy odeszli na wieczną wartę  
spośród grona Kościuszkowców. Kolejnym etapem była uroczystość 
przed Pomnikiem Kościuszkowców, upamiętniającym próbę niesienia 
pomocy powstaniu warszawskiemu przez żołnierzy 1. Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
w  kwaterze żołnierzy Kościuszkowców na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach było żywą lekcją historii, w której uczestniczyli także 
harcerze z Hufca ZHP Warszawa Praga-Południe im. 1. Warszawskiej 
Dywizji Piechoty „Tadeusza Kościuszki”.

W  kolejnym dniu, 19 maja w  Parku Kościuszkowców na osie-
dlu Piaski w Legionowie odsłonięto Aleję Pamięci Jednostek Wojska 
Polskiego, które stacjonowały w  garnizonie od 1918 roku. Ten etap 
uroczystości połączono ze zwiedzaniem wystawy okolicznościowej  
w Filii Muzeum Historycznego na osiedlu Piaski, poświęconej sylwet-
kom żołnierzy kościuszkowców. Głównym wydarzeniem dnia była nie-
wątpliwie konferencja naukowa na temat „Sielce – Legionowo, co wie-
my o żołnierzach 1. Dywizji” przeprowadzona w Sali Widowiskowej 
Ratusza Miejskiego w Legionowie. Patronat naukowy nad organizacją  
i przebiegiem konferencji sprawował Rektor Akademii Humanistycz-
nej im. A. Gieysztora prof. dr hab. Adam Koseski, wygłaszając refe-
rat wprowadzający, przedstawiający historyczne znaczenie polskiego 
wysiłku zbrojnego na froncie wschodnim podczas II wojny światowej.  
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Koła Nr 24 Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich im. 1. Batalionu Saperów.

dr Bogusław Bębenek

Udział saperów w obchodach 75. rocznicy utworzenia 
1. Dywizji Kościuszkowców

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości, wykonane bezpośrednio po mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Źródło: INTERIA

Członkowie Koła Nr 24 SSP im. 1. Batalionu Saperów. Źródło: M. Lisiecki

Asysta honorowa przed odsłonięciem Alei Pamięci Jednostek Wojska Pol-
skiego. Źródło: M. Lisiecki



2-3(64) 2018                                                                                                                                                               9

TRADYCJE

DZIEŃ SAPERA WE WŁOCŁAWKU

Po odtworzeniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Włocławka 
uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Koła Nr 19 we 
Włocławku płk dr Ryszard Chodynicki. Jako pierwsze powitane 

zostały poczty sztandarowe: Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, 
Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojen-
nych RP, Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im Polskich Olimpijczyków, Szkoły Podstawo-
wej Nr 8 im 3 Warszawskiego pułku pontonowego oraz Koła Nr 19 SSP we 
Włocławku. Jego skład tworzyli: mjr Jan Olszewski, st. chor. szt. Sławomir 
Grzonek oraz kpt. Stefan Kaleta. 

Szczególnie serdeczne słowa powitania skierowane zostały także do płk 
dr Jana Czyżewicza uczestnika bitwy pod Lenino [19 marca ukończył 99 
lat] oraz dla delegacji Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen Fran-
ciszka Gągora. Następnie prezes koła SSP powitał przedstawicieli władz 
samorządowych miasta Włocławka, powiatu i województwa kujawsko-po-
morskiego, instytucji, służb mundurowych, oświatowych i społeczno-poli-
tycznych, weteranów i mieszkańców Włocławka.

Szczególnie ciepło powitano delegacje: 2. Inowrocławskiego pułku 
inżynieryjnego im. gen Jakuba Jasińskiego z Inowrocławia na czele z ppłk 
Piotrem Pytlem - dowódcą batalionu drogowo - mostowego oraz 3 Wło-
cławskiego batalionu drogowo - mostowego im. gen. Karola Sierakowskie-
go w Chełmnie na czele z mjr Przemysławem Wiśniewskim - zastępcą 
dowódcy - Szefem Sztabu Batalionu, a także służb mundurowych z Wło-
cławka, uczniów włocławskich szkół z Zespołu Szkół Akademickich im. 
Obrońców Wisły l920 roku (Dyrektor p. Zbigniew Suszyński), Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im Polskich Olimpijczyków (Dyrektor p. Ilona Skladanow-
ska) oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 im 3 Warszawskiego pułku pontonowe-
go (Dyrektor p. Jacek Kazanecki). 

 Okolicznościowe wystąpienie wygłosił, pisarz, badacz dziejów Wło-
cławka, żołnierz 3 Warszawskiego pułku pontonowego, członek SSP kpr. 
Andrzej Winiarski. W swoim wystąpieniu przypomniał genezę powstania 
Święta Wojsk Inżynieryjnych. Przedstawił wybrane fakty z historii Wojsk 
Inżynieryjnych od średniowiecza do okresu II wojny światowej. Ważną 
częścią wystąpienia było przypomnienie szlaku bojowego, Jednostki Inży-
nieryjnej, która w 1945 roku zakwaterowana została we Włocławku jako 
3.  pułk pontonowy. Swoje wystąpienie nawiązując do aktualnej sytuacji 
zakończył stwierdzeniem, że przelana krew saperska niezależnie od miej-
sca i czasu miała jednakową czerwoną barwę i przelana została za wolną 
i niepodległą Polskę. 

Po części oficjalnej przystąpiono do wręczenia wyróżnień. Kapituła 
Odznaczeń ZW i R WP im. gen. Franciszka Gągora odznaczyła Koło Nr 19 
SSP Krzyżem Komandorii „Weteranom Wojsk Ochrony Pogranicza, Funk-
cjonariuszom Służby Granicznej oraz ich Sympatykom”, a Odznaką Meda-
lem „Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką” 7-miu członków Koła: 
płk Ryszard Chodynicki, ppłk Ryszard Chornicki, por. Andrzej Dukat. 
st. chor. szt. Sławomir Grzonek, mł. chor. Marek Kożuchowski, mjr Jan 
Olszewski i  mjr Zdzisław Pierzchała]. Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZW i R WP w Szczecinie po akcie dekoracji pogratulował Kołu Nr l9 SSP 
osiągnięć. Podkreślił, że przyznane odznaczenia są wyrazem uznania za 
kultywowanie tradycji Wojsk Inżynieryjnych. Uznał potrzebę organizacji 
uroczystości takich jak ta, w  której obecnie uczestniczymy. Kultywując 
tradycje I i II Armii WP z czasów wojny oraz pokojowe osiągnięcia WP 
przeciwdziałamy działaniom których celem jest wymazanie ich z historii 
Oręża Polskiego. 

 Na wniosek Zarządu Koła - Prezydent Włocławka dr Marek Wojt-
kowski oraz Starosta Powiatu Włocławek Kazimierz Kaca wyróżnili dy-
plomami okolicznościowymi członków Koła - „Jubilatów Życia". Są nimi: 
płk Zdzisław Janiszewski - 85 lat, płk Józef Biernat - 80 lat, 70 - latkowie 
- mł. chor. Ryszard Kaczorowski, kpt. Stefan Kaleta, szer. Ryszard Suto-
rowski, 65 - latkowie - płk Aleksander Kolęda, mjr Zdzisław Pierzchała, 

kpr. Andrzej Winiarski. chor. Roman Nowak - 60 lat, mjr Grzegorz Psy-
kowski - 50 lat. 

Dyplomy wręczali Prezydent Włocławka p. dr Marek Wojtkowski, 
Zastępca Prezydenta Włocławka p. Barbara Moraczewska która jednocze-
śnie jubilatom wręczała kwiaty. W imieniu Starosty Włocławskiego dyplo-
my wręczał p. Piotr Krygier - Naczelnik Wydziału Urzędu Powiatowego 
we Włocławku. 

W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrała p. Aneta Jędrzejewska 
- Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W swoim wy-
stąpieniu podkreśliła potrzebę takich działań, aby nie powtórzyła się trage-
dia II wojny światowej. Dzisiaj należy pamiętać o żołnierzach minionego 
okresu, bo dzięki nim mamy wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Podkre-
śliła zasługi Wojsk Inżynieryjnych w okresie wojny oraz w czasie pokoju. 
Wystąpienie zakończyła podziękowaniem dla Kola nr 19 SSP w kultywo-
waniu tradycji Oręża Polskiego i  kształtowaniu patriotycznych postaw 
szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. 

Następnie głos zabrał płk dr Jan Czyżewicz. Wspomniał on dzień 16 
kwietnia l945 roku kiedy jako dowódca plutonu armat przeprawiał się na 
zachodni brzeg Odry po moście pontonowym zbudowanym przez sape-
rów. 

Po wystąpieniach zaproszonych gości delegacje uczestników uroczy-
stości złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i znicze. W imieniu Koła 
Nr 19 SSP kwiaty złożyli: płk dr Ryszard Chodynicki, płk dr Jan Czyże-
wicz, płk Józef Biernat oraz płk Edmund Kopaczewski. Po złożeniu kwia-
tów odtworzono sygnał „Spij Kolego”. 

Kończąc uroczystość ppłk Ryszard Chornicki podkreślił potrzebę or-
ganizacji uroczystości takich jak obecna. Argumentem przemawiającym za 
tym stwierdzeniem niech będzie „Wielki Test z Historii - Wielcy Dowódcy” 
przeprowadzony w dniu 2l marca br. w TVP. W czasie tego programu nie 
padła ani jedna nazwa geograficzna lub nazwisko związane z I i II Armią 
WP oraz podziemiem zbrojnym związanym z GL, AL i BCh . Na okres 
w dziejach Oręża Polskiego dotyczący działalności wojennej i pokojowej 
wymienionych organizacji spuszczona zasłonę milczenia. Prowadzący uro-
czystość podziękował za obecność i złożone wiązanki kwiatów i znicze. Jed-
nocześnie zaprosił na kolejną uroczystość przy Pomniku Sapera 3 Wppont. 

 ppłk Ryszard Chornicki

O godz. 12.00 w dniu 16 kwietnia 2018 roku przy Pomniku Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego ppłk Ryszard Chornicki otworzył uroczystość 
z okazji 73 - ciej rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w ramach Operacji Berlińskiej przez żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego oraz z okazji 
obchodzonego po raz 72 - gi Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera. 
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ŚWIĘTO WŁOCŁAWSKICH SAPERÓW

Dzień 15 czerwca 2018 roku przejdzie do historii Koła Nr 19 SSP we 
Włocławku z uwagi na cykl uroczystości związanych z: 40-tą rocz-
nicą odsłonięcia Pomnika Sapera 3. Warszawskiego pułku ponto-

nowego (05. 05. l978 r.), 35-tą rocznicą powstania Rodziny Szkół 3. Wppont 
(10. 12. 1983 r.) i Świętem Stowarzyszenia Saperów Polskich (23. 06.). 

Jednocześnie w roku obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości 
przez Polskę odsłonięto Tablicę Pamiątkową o treści „W 100 - lecie odzy-
skania Niepodległości przez Polskę ku wiecznej pamięci żołnierzy i pra-
cowników cywilnych Jednostek i  Instytucji Wojskowych stacjonujących 
w Garnizonie Włocławek w latach 1918 - 2018. - Stowarzyszenie Sape-
rów Polskich we Włocławku - Włocławek - 23. 06. 2018 r.”

O  godz. 10.00 ppłk Ryszard Chornicki rozpoczął obchody 40-tej 
rocznicy odsłonięcia Pomnika Sapera 3. Wppont. Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grabkowie pod batutą kapelmistrza p. Mariana 
Ropejko wykonała Hymn Państwowy i  Hejnał Włocławka. Przybyłych 
pod Pomnik Sapera 3. Wppont powitał Prezes Zarządu Koła Nr 19 SSP 
płk dr Ryszard Chodynicki. Pierwsze słowa powitania skierowane zosta-
ły do pocztów sztandarowych ze sztandarami: Komendy Miejskiej Policji 
i Straży Miejskiej we Włocławku, Zakładu Karnego - Włocławek, Zarządu 
Rejonowego Związku Żołnierzy WP we Włocławku, Włocławskiego Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego, SP tworzących Rodzinę Szkół 3 Wppont 
z Kalisk, Sarnowa oraz Nr 8 we Włocławku, a także Zespołu Szkół Akade-
mickich i SP Nr 2 we Włocławku. Poczet sztandarowy Koła Nr l9 SSP two-
rzyli kpt. Stefan Kaleta, st. chor. szt. Sławomir Grzonek oraz mł. chor. 
Ryszard Kaczorowski. 

Słowa powitania skierowane zostały do władz samorządowych mia-
sta i regionu, delegacji z jednostek inż.-sap., służb mundurowych, preze-
sów i pracowników spółek miejskich oraz firm prywatnych. Szczególnie 
serdecznie powitani zostali dyrektorzy, pedagodzy oraz młodzież szkół 
z Włocławka i  regionu. Z ogromnym zadowoleniem przyjęto obecność 
na uroczystości dużej reprezentacji mieszkańców Włocławka oraz szeroko 
reprezentowane środki masowego przekazu. 

Następnie głos zabrał płk Józef Biernat - były dowódca 3 Wppont, 
inicjator budowy pomnika. W wystąpieniu przypomniał historię powsta-
wania pomnika oraz ceremonię jego odsłonięcia. 

Prowadzący uroczystość ppłk Ryszard Chornicki odczytał decyzje 
Zarządu Koła Nr 19 SSP o przyznaniu wybitego z okazji jubileuszu od-
słonięcia pomnika Medalu Pamiątkowego „40-ta Rocznica Odsłonięcia 

Pomnika Sapera 3 Wppont” [pełna lista kilkudziesięciu wyróżnionych na 
stronie internetowej koła nr 19 SSP - przyp. Red.] Następnie Zastępca Pre-
zesa Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego prof. Leszek Bujak udekorował płk dr Ryszarda Chodynic-
kiego złotym „Medalem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Odegranie „Sygnał Wojska Polskiego” poprzedziło ceremonię składa-
nia kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje. Wiązankę kwiatów 
w imieniu Koła złożyli płk Ryszard Chodynicki, płk Józef Biernat oraz 
płk Edmund Kopaczewski. Ceremonię składania wiązanek kwiatów za-
kończył sygnał „Spij Kolego”.

Prowadzący uroczystość zaprosił zebranych do udziału w uroczysto-
ści odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej. Orkiestra, poczty sztandarowe 
ze sztandarami oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali do 

budynku Żytnia 71 gdzie do 2002 roku mieścił się Sztab 3. Włocławskiego 
pułku drogowo-mostowego. Po odegraniu przez orkiestrę Hymnu Pań-
stwowego oraz Hejnału Miasta Włocławka głos zabrał badacz historii mia-
sta, pisarz, członek Koła kpr. Andrzej Winiarski. Przedstawił w sposób 
skrótowy historię Garnizonu Włocławek w latach 1918 - 2018. 

Ppłk Ryszard Chornicki zaprosił do przecięcia wstęgi: p. Elżbietę 
Iwińską, płk Ryszarda Chodynickiego, płk Zdzisława Czarneckiego, 
płk Jana Czyżewicza, płk Tadeusza Dzikowskiego, p. Krzysztofa Grzą-
dziela, gen. dyw. Janusza Lalkę oraz p. Marka Wojtkowskiego. Po prze-
cięciu wstęgi odsłonięcia tablicy dokonał najstarszy żołnierz Garnizonu 
Włocławek 100-letni płk dr Jan Czyżewicz, uczestnik bitwy pod Lenino. 
Po odegraniu „Hasła Wojska Polskiego” obsługa działa z Włocławskiego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oddała salut honorowy. Uczestnicy uro-
czystości przy dźwiękach tremola złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą.

Ceremonia składania kwiatów zakończona została sygnałem „Cisza”, 
Na zakończenie tej części uroczystości orkiestra wykonała „Pieśń Patrio-
tyczną WP”. Prowadzący uroczystość zaprosił wszystkich do Centrum 
Kultury „Browar B”, gdzie odbyła się uroczystość z okazji 35-tej rocznicy 
powstania Rodziny Szkół 3. Wppont. 

Po odegraniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Włocławka pro-
wadząca uroczystość członkini Koła p. Katarzyna Balcer zapro-
siła na scenę płk Ryszarda Chodynickiego. Witając uczestników 

uroczystej Akademii szczególnie serdeczne słowa powitania skierował do 
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byłych dyrektorek szkół: p. Marianny Wojciechowskiej ze SP w Sarnowie 
inicjatorki założenia Rodziny oraz współzałożycielek: p. Anny Wojcie-
chowskiej ze SP w Kaliskach oraz p. Cecylii Gaworskiej ze SP nr 8 we 
Włocławku. Nie mniej serdecznymi słowami powitane zostały władze sa-
morządowe prowadzące szkoły z Powiatu i Miasta Włocławek oraz Gmin 
Lubraniec i Lubień Kujawski. 

Następnie głos zabrał Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski, 
który pogratulował szkołom jubileuszu i  podziękował za patriotyczne 
wychowanie kolejnych pokoleń uczniów. Kołu Nr 19 SSP przekazał słowa 
uznania za wytrwałość i konsekwencję w działaniach. 

W imieniu Rodziny Szkół 3 Wppont głos zabrała Marianna Wojcie-
chowska była Dyrektor SP w Sarnowie, która przedstawiła historię two-
rzenia Rodziny. Podała też szereg przykładów pomocy udzielanej szkołom 
przez 3. Warszawski pułk pontonowy. Podziękowała Kołu Nr 19 SSP za 
kontynuowanie współpracy ze szkołami mimo braku we Włocławku Jed-
nostki Wojskowej. 

Następnie głos zabrał Prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski. Pogra-
tulował szkołom doniosłego jubileuszu i  podziękował za kultywowanie 
tradycji Wojsk Inżynieryjnych. Członkom Koła Nr 19 SSP złożył życze-
nia z okazji Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich, podziękował za do-
tychczasowe dokonania i  życzył sukcesów w dalszej działalności. Słowa 
podziękowania za wspieranie działalności Koła Nr l9 SSP Prezes SSP skie-
rował do Prezydenta Włocławka p. dr Marka Wojtkowskiego, zapraszając 
Go do Kazunia na centralne obchody Święta Stowarzyszenia. 

Kolejny przemawiający to Prezes Koła Nr 28 SSP w Łodzi płk Krzysz-
tof Bąkowski. Pogratulował sukcesów Zarządowi i członkom Koła Nr 19 
SSP. Na ręce płk Ryszarda Chodynickiego przekazał okolicznościową 
szklaną statuę z wyrytymi okolicznościowymi życzeniami. 

Prowadząca uroczystość p. Katarzyna Balcer poprosiła mjr Tadeusza 
Głowackiego o odczytanie decyzji dotyczących przyznania wyróżnień dla 
szkół, władz samorządowych prowadzących szkoły oraz członków Koła. 
[pełna lista kilkudziesięciu wyróżnionych osób i instytucji na stronie in-
ternetowej Koła - przyp. Red.]

Wręczenia Medali Pamiątkowych dokonali członkowie Zarządu Koła 
Nr l9 SSP - Prezes - płk Ryszard Chodynicki. Wiceprezes - mjr Zdzi-
sław Pierzchała oraz Sekretarz - ppłk Ryszard Chornicki. Pani Katarzy-
na Balcer pogratulowała wszystkim wyróżnionym oraz podziękowała za 
współpracę mjr Tadeuszowi Głowackiemu i osobom odznaczającym. 

Prowadząca uroczystość poinformował, że Medale Pamiątkowe wybi-
te z okazji jubileuszu Rodziny Szkół 3. Wppont przyznane zostały wszyst-
kim nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym i gospodarczym 
szkół. Czas i miejsca ich wręczenia ustalone zostaną w porozumieniu Za-
rządu Koła z Dyrektorami. 

Kończąc część oficjalną spotkania p. Katarzyna Balcer zaprosiła 
wszystkich na część artystyczną. Złożył się na nią - przepiękny występ 
uczniów SP Nr 8 oraz nie mniej piękny występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kujawy”. 

Po jego zakończeniu uczestnicy przeszli się do sali wystawowej w CK 
„Browar B” na spotkanie towarzysko - koleżeńskie. Głos zabrał re-
prezentujący Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego p. Eugeniusz 
Lala odczytując adres okolicznościowy i wręczając upominek. Życzenia 
złożyła też delegacja saperów niemieckich i wręczyła zestaw upominków 
wśród których szczególna ciekawość wywołał model pontonu typu „LEN-
TA” oraz jego zawartość. 

Kolejnym przedsięwzięciem bogatego programu obchodów Świę-
ta SSP był piknik rodzinny, na terenie Strzelnicy PZŁ „OSTROWY”. Na 
wspaniałą imprezę zorganizowaną z okazji Święta Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich złożyły się miła atmosfera towarzyska, smaczne potrawy 
przygotowane przez personel Sali Bankietowej „Marcysia” kierowanej 
przez p. Dariusza Czajkowskiego oraz zespół muzyczny. Opuszczający 
strzelnicę uczestnicy uroczystości składali deklarację, że na pewno przyjdą 
na kolejne tego typu spotkanie towarzysko - koleżeńskie. 

Ryszard Chornicki
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Uroczystość Święta Stowarzyszenia Saperów Poloskich została 
zorganizowana w dniu 22 czerwca 2018 roku w historycznym 
i ważnym w dziejach wojsk inżynieryjnych miejscu - Garni-

zonie Kazuń. 
Tegoroczne spotkanie stanowiło z  goła odmienne od pamiętnego 

Pierwszego Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich, gdyż trwało dwa 
dni. Uczestnikami tej jakże ważnej uroczystości dla naszej organiza-
cji były nie tylko Władze Stowarzyszenia Saperów Polskich, ale przede 
wszystkim Prezesi i delegacje z Kół, członkowie honorowi, członkowie 
wspierający, przedstawiciele jednostek inżynieryjnych, a także sympatycy 
dorobku saperów polskich. Miło było gościć Pana płk Wojciecha Kłuska 
reprezentującego Szefa Sztabu Generalnego WP, pełniącego obowiązki 
Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ Pana płk Adama Przygodę, 
byłych Szefów Wojsk Inżynieryjnych Pana gen. broni Henryka Tacika, 
Pana gen. dyw. Janusza Lalkę i Pana gen. bryg. dr Bogusława Bębenka.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Stowarzyszenia Cywil-
nych Saperów Pan płk rez. Ryszard Janklowski, Prezes Federacji Stowa-
rzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP Pan płk rez. Zdzi-
sław Przeszłowski wraz z I Wiceprezesem Panem płk rez. Stanisławem 
Kalskim, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SSP Pan płk 
rez. Marian Kasperski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SSP Pan 
ppłk Tomasz German, Przedstawiciel Instytutu Badawczego Dróg i Mo-
stów Pani prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza wraz z mężem prof. dr hab. 
inż. Januszem Rymszą, Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn Wydziału 
Mechanicznego WAT Pan dr Józef Wrona wraz z Adiutantem Nauko-
wo-Dydaktycznym Panem dr. inż. Januszem Torzewskim, Wiceprezes 
Megmar Logistics & Consuslting Pani Elżbieta Maślarz i  Pan Łukasz 
Włodarski, Prezes Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicz-
nych „BELMA” S.A. Pan Mariusz Bednarski wraz z Dyrektorem Tech-
nicznym Panem Mirosławem Obiała, Prezes Zarządu Grupy „LUBAWA” 
S.A. Pan Marcin Kubica, Zastępca Dowódcy 5.pinż Pan ppłk Jerzy Łusz-
czykiewicz, Zastępca Dowódcy 2. bsap i zarazem Prezes Koła nr 23 Pan 
mjr Marek Maciaszek, Zastępca Dowódcy 3. bdm Pan mjr Przemysław 
Wiśniewski.

Przebieg Święta SSP został podzielony na część oficjalną, w  której 
po wprowadzeniu sztandaru SSP odegrano hymn saperski, a następnie 
Prezes SSP Pan płk rez. Tadeusz Dzikowski przywitał zaproszonych 
gości i przedstawił dorobek naszej organizacji. W dalszej kolejności Wi-
ceprezes Pan płk Grzegorz Misiak odczytał uchwały o wyróżnieniach. 
Zarząd Główny SSP za wysiłek w  rozwój Koła, aktywną działalność 
w  rozpowszechnianiu historii i  dorobku saperskiego uhonorował Koła 
Nr 2 - Wrocław, Nr 7 - Warszawa, Nr 17 - Białystok, Nr 19 - Włocławek, 
Nr 23 – Stargard oraz zasłużonych dla Stowarzyszenia Członków: ppłk. 
Grzegorza Drogowskiego, mjr. Wacława Maleja, płk. Zdzisława Stolę, 
ppłk. Gabriela Wasilewskiego. 

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał jeden z  założycieli Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich Pan płk Bogusław Saganowski, który 
na uroczystość przybył wraz z małżonką. Tematem wystąpienia oko-
licznościowego było „Utworzenie i działanie grupy inicjatywnej SSP”. 
Po wystąpieniu zaproszeni goście i członkowie stowarzyszenia prze-
mieścili się na uroczysty obiad. Następnie złożono wiązanki kwiatów 
i  zapalono znicze pod pomnikiem „Poległych Saperów” w  Kazuniu 
Nowym, a sygnaliści chor. sztab. Andrzej Marzec i sierż. Grzegorz 
Hurko odegrali sygnał „Spij Kolego”. Wspólna fotografia uczestników 
uroczystości i zwiedzanie Sali Tradycji pułku wraz z wpisem do Księgi 
Pamiątkowej uwieczniło pobyt w 2. Mazowieckim Pułku Saperów. 

Drugą częścią spotkania były prelekcje, które rozpoczął tema-
tem „Współpraca Zarządu Inżynierii Wojskowej i  jednostek 
inżynieryjnych ze Stowarzyszeniem Saperów Polskich. Usytu-

owanie komórek inżynierii wojskowej w nowym Systemie Kierowania 
i Dowodzenia SZ RP” z-ca Szefa ZIW Pan płk Adam Przygoda. 

Na temat „Strategiczne znaczenie przeprawy przez Wisłę pod 
Czerwińskiem dla wojsk króla Władysława Jagiełły – symbol początku 
chwały polskich saperów” zabrał głos Prezes SSP Pan płk rez. Tade-
usz Dzikowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od słów „Każdego roku 
w lipcu wspominana jest bitwa pod Grunwaldem – symbol zwycięstwa 
oręża polskiego. Jednak tylko nieliczni pamiętają, że ten sukces został 
zapoczątkowany budową wyjątkowego mostu pływającego – pierwsze-

CHWAŁA SAPEROM

ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
Uroczysta zbiórka Saperów
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go polskiego historycznego mostu wojskowego”. Przybliżył nam mało 
znaną historię budowy przeprawy na Wiśle gdzie w  dniach 30.06 – 
02.07.1410 roku po moście przeprawiły się wojska królewskie, ok.: 
25 000 jazdy; 7000 – 8000 wozów taborowych; 10 000 wołów, które 
ciągnęły wozy. Długość kolumny wojsk królewskich wynosiła ok. 140 
km. Kończąc podkreślił, iż przeprawa wojsk królewskich jest kamie-
niem węgielnym historii polskich saperów. 

Do wystąpienia przedmówcy nawiązała Pani prof. dr hab. inż. Bar-
bara Rymsza, przedstawiając „Techniczne aspekty budowy mostu dla wojsk 
króla Jagiełły”. Dokonała analizy technicznych aspektów mostu, prezentu-
jąc wiele rysunków i szkiców. Zainspirowała nas słowami Jana Długosza, 
„Podczas przeprawy postawił król Władysław przy moście wybrany zastęp 
rycerstwa i wyznaczył zbrojnych towarzyszy, którzy by na przeprawie przez 
most przestrzegali natłoku i nieporządku, a krańce mostowe opatrzył gruby-
mi z drzewa oporami, które kobyleniami zowią, aby się nikt do brzegów nie 
przybliżał. Wchodziło więc wojsko na most równymi i porządnymi szyki, 
wraz z pociągami, końmi i czeladzią obozową. A gdy już wszystkie wojska 
królewskie po owym moście przeprawiły szczęśliwie rzekę Wisłę, z rozkazu 
króla rozebrano natychmiast most i odwieziono do Płocka, zachowując go 
do późniejszej z powrotem przeprawy”. W podsumowaniu Pani Profesor 

nawiązała do przedsięwzięć podjętych w  celu upamiętnienia budowy 
pierwszej na taką skalę przeprawy mostowej i wykonanie repliki Mostu 
Jagiełły w pamiętnym historycznie miejscu. 

Ostatnia część prelekcji poświęcona został tematyce „Jednostki saper-
skie w regionie w okresie II Rzeczypospolitej oraz ich działania w obronie 
Modlina we wrześniu 1939 r. Wybitne postaci jednostek zapisani w histo-
rii”, którą zaprezentował Pan płk rez. Daniel Król. W swoim wystąpieniu 
prelegent przytoczył historię Twierdzy Modlin w aspekcie inżynieryjnym 
(saperskim), skupiając uwagę na ważnych z punktu strategicznego bu-
dowlach inżynieryjnych. Zapoznał nas z historią Garnizonu Modlin w la-
tach 1919 – 1939. W garnizonie stacjonowały między innymi następujące 
jednostki inżynieryjne: batalion mostowy 1919 roku; batalion elektro-
niczny z 1924 roku; batalion silnikowy z 1930 roku; 8 batalion saperów 
z 1939 roku.

Pierwszy dzień zakończył się podsumowaniem przez Prezesa Stowa-
rzyszenia i  zaproszeniem Prezesów i  delegatów Kół Stowarzyszenia na 
drugi dzień spotkania z Zarządem Głównym oraz zaproszeniem uczest-
ników święta do wspólnego biesiadowania przy grillu.                        

G.M.

CHWAŁA SAPEROM
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W drugim dniu Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich od-
było się spotkanie Zarządu Głównego z Prezesami lub dele-
gatami Kół. W spotkaniu uczestniczyło 16 reprezentantów 

Kół. Celem spotkania było przedstawienie przez ZG przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w 2018 r., omówienie problematyki finan-
sowej Stowarzyszenia, podejmowanych działań oszczędnościowych, 
a także wywiązywania się Kół z nałożonych zadań.

Prezes Stowarzyszenia kol. Tadeusz Dzikowski przedstawił fina-
sowanie działalności Stowarzyszenia i podkreślił, że ZG ze względów 
finansowych w  wielu wypadkach stoi przed koniecznością wyboru 
realizacji zadania lub nie. W  ramach oszczędności podjęto decy-
zję o  ograniczeniu liczby wydanych egzemplarzy kw. SAPER, jego 
wydanie w trochę gorszej jakości, kolportaż w miarę możliwości we 
własnym zakresie. Koła zgłaszały do ZG pewne inicjatywy między 
innymi wprowadzenia medalu organizacyjnego, ufundowanie tablic 
pamiątkowych, udział w uroczystościach, konferencjach itp., lecz ze 
względu na ograniczenia finansowe ZG nie wszystkie inicjatywy może 
zrealizować.

Sekretarz ZG omówił sprawy związane:
−	 z opłacaniem składek członkowskich przez Koła podkreślając, że za 

2017 r. składek nie wpłaciło 9 Kół; 
−	 sprawozdań rocznych nie przesłało do dnia dzisiejszego 6 Kół co 

utrudnia kontakt (brak wiedzy o składzie Zarządu, liczbie Członków 
Koła, na jaki adres kierować pocztę w tym kw. SAPER);

−	brak odpowiedzi z  kół na różnego rodzaju postulaty, opinie, po-
twierdzeń o obecności na przedsięwzięciach organizowanych przez 
ZG i inne Koła.

W następnej kolejności głos zabrali Prezesi Kół lub ich przedsta-
wiciele, którzy odnieśli się do problemów poruszanych przez ZG oraz 
przedstawili swoje wnioski i propozycje.

Prezes Koła Nr 28 z Łodzi Kol. Bąkowski Krzysztof zwrócił uwagę 
na opłacanie składek członkowskich w swoim Kole. Od roku zauważył 

zmniejszenie liczby opłacanych składek, prawdopodobnie ze względu 
na zubożenie starszych emerytów oraz rosnące ceny i choroby. Poddał 
pod rozwagę wniosek o dobrowolnej opłacie składek członkowskich 
i  nie trzymaniu się sztywno o  odprowadzaniu 50% składki do ZG. 
Podkreślił, że w wielu wypadkach z własnych środków opłaca pewne 
rachunki np. kwiaty, telefon, wyjazdy organizacyjne.

Podobne stanowisko przedstawił kol. Bębenek Bogusław – Prezes 
Koła Nr 24 i  Członek ZG, stwierdzając, że Koła jak i  ZG powinien 
swoją działalność oprzeć na tym co posiada i na co go stać. 

Prezes SSP zwrócił uwagę, że składka członkowska nie jest wysoka 
i nie była podnoszona od wielu lat, a dobrowolne opłacanie składek 
i wpłaty na konto Stowarzyszenia, utrudnią opracowanie preliminarza 
wydatków i planowanie przedsięwzięć w kolejnym roku. 

Kol. Białek Stanisław – Członek ZG i  przedstawiciel Koła Nr 
18, stwierdził, że opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem 
statutowym, a wysokość określa Kongres SSP. Należy dołożyć wszel-
kich starań, aby poprzez składki członkowskie i  inne działania zna-
leźć środki finansowe na podstawową działalność Stowarzyszenia, na 
nade wszystko wydanie kw. SAPER, gdyż stanowi o tożsamości Sto-
warzyszenia, jest swoim rodzajem więzi pomiędzy Kołami i członka-
mi Stowarzyszenia. Zwrócił również uwagę na możliwość pozyskania 
środków finansowych z ogłoszeń zamieszczanych w kwartalniku np. 
o spotkaniach absolwentów WSO lub innych grup. Skoro organizato-
rów stać na składkę 200-300 zł od osoby, to dlaczego nie mogą wpłacić 
np. 200 zł za zamieszczenie ogłoszenia w kwartalniku.

 Prezes Koła nr 3 Kol. Lipiński Andrzej, Prezes Koła nr 17 kol. 
Wiśniewski Edward podkreślili, że akurat u  nich w  Kołach nie ma 
problemów z  opłacaniem składek członkowskich, które w  części są 
odprowadzane do ZG, a pozostała część na potrzeby Koła.

Kol. Wiśniewski Edward zwrócił się z wnioskiem o wytworzenie 
materiałów promocyjnych Stowarzyszenia. Podał przykład opraco-
wania broszury, kalendarza SSP z postaciami historycznymi saperów, 

Spotkanie z Prezesami i delegatami Kół w ramach 
obchodów Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich 

w dn. 23.06.2018 r.
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miejscami pamięci saperów itp. i rozprowadzić je pomiędzy Koła. Ta-
kie materiały będą promowały Stowarzyszenie i Koła. 

Prezesi Kół Nr 17 i 28 zgłaszali potrzebę wytworzenia jednej tecz-
ki z logo Stowarzyszenia i nr Koła do wręczenia pism gratulacyjnych, 
życzeń itp.

Prezes Koła Nr 23 kol. mjr Maciaszek Mariusz zwrócił uwagę na 
aktualność strony internetowej SSP, gdzie brakuje wykazu kół i ich ad-
resów kontaktowych, dokumentów prawnych i pomocniczych funk-
cjonowania Kół (np. decyzji MON, wzorów dokumentów), linków do 
Kół które posiadają strony internetowe. 

Sekretarz ZG kol. ppłk Wasilewski Gabriel podkreślił, że aktu-
alizuje stronę internetową, ale brakuje mu czasu ze względów służ-
bowych jak i  rodzinnych. W  miarę możliwości postara się te uwagi 
uwzględnić.

Natomiast przedstawiciel Koła Nr 11 kol. st. chor. szt. Balmow-
ski Radosław zwrócił uwagę na nadawanie OH „Za rozminowanie 
kraju” aby było czytelne i sprawiedliwe. Pomimo wystąpienia z trze-
ma wnioskami na zastępców dowódcy patroli rozminowania z kilku 
letnim dorobkiem w działach w patrolu rozminowania, żaden z nich 
nie otrzymał. Zaproponował również, aby Stowarzyszenie wpisać do 
Organizacji Pożytku Publicznego co może zwiększyć wpływy środków 
finansowych.

Prezes kol. Dzikowski Tadeusz odnosząc się do zgłoszonych pro-
pozycji podkreślił, że wpisanie Stowarzyszenia jako OPP było badane 
przez kol. Kasperskiego Mariana i  ze względów formalnych – ko-
nieczność prowadzenia księgowości, dokumentowania wydatków itp., 
a  także niewiadoma na jakie wpływy finansów można byłoby liczyć 
– odstąpiono od tego zamiaru. 

Prezes Koła Nr 19 – kol. Chodynicki Ryszard złożył życzenia 
z okazji Święta SSP od Zarządu i Członków Koła. Następnie podkre-
ślił, że Koła jak i ZG powinny współpracować z władzami samorzą-
dowymi w różnym wymiarze. Konieczność współpracy i angażowania 
młodzieży szkolonej we własne przedsięwzięcia poprzez ich występy 
artystyczne, przyczynia się do poznawania przez młodzież historii, 
tradycji i  dorobku wojsk inżynieryjnych. Podkreślił że patronami 
szkół rodziny 3. Wppont są zwykli saperzy, którzy zginęli podczas II 
wojny światowej. Zwrócił uwagę na tożsamość Kół, organizację róż-
nych przedsięwzięć z okazji rocznic, świąt państwowych i gminnych. 
Zachęcił, aby Koła te które działają prężnie ufundowały Sztandar Koła 
jest to b. ważne podczas organizacji jak i uczestnictwo w innych uro-
czystościach, nadaje odpowiednią rangę i prestiż. Następnie ponowił 
wniosek o  ustanowieniu medalu organizacyjnego Stowarzyszenia 
podkreślając oczekiwania środowiska. Zaapelował do redakcji kw. 
SAPER o nie poprawianie artykułów np. poprzez wykreślanie uczest-
niczących osób, osób zabierających głos podczas uroczystości itp.

Prezes kol. Dzikowski Tadeusz odnosząc się do wniosków i pro-
pozycji zwrócił uwagę na bardzo dobrą działalność Prezesa i Zarządu 

Koła Nr 19, współpracy z władzami samorządowymi i środowiskowy-
mi jak i szkołami. 

Kol. Olgierd Baranowski Prezes Koła i Członek ZG zwrócił się do 
uczestników spotkania o odwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 
we Wrocławiu i jego promocję w jednostkach inżynieryjnych i Stowa-
rzyszeniu. Występujące osoby podczas spotkania podkreślały o zasad-
ności wydawania kw. SAPER, w którym powinny znaleźć się artykuły 
chętnie czytane przez członków jak i  sympatyków Stowarzyszenia. 
Powinny ukazywać postaci historyczne saperów lub rodowodzie sape-
rów, o których mało wiemy lub wcale np. postacie, które w dniu wczo-
rajszym omawiał kol. Król Daniel. 

Wiceprezes ZG kol. Misiak Grzegorz zwrócił się do uczestników 
spotkania o  przesyłanie artykułów do wydawnictwa z  działalności 
Koła, ważnych wydarzeń jednostki inżynieryjnej, pododdziału, udzia-
łu w ćwiczeniu wraz ze zdjęciem co byłoby w zainteresowaniu człon-
ków i sympatyków stowarzyszenia. 

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich kol. Dzikowski Tadeusz 
podziękował Prezesom i Zarządom Kół za ich codzienną działalność, 
wyrozumiałość za niedoskonałości Zarządu Głównego i redakcji wy-
dawnictwa SAPER. Zapewnił, że Prezydium ZG jak i ZG miarę możli-
wości finansowych i organizacyjnych postara się rozpatrzyć i załatwić 
zgłoszone problemy i propozycje. 

Kończąc dzisiejsze spotkanie życzył bezpiecznego powrotu do 
domu i zaprosił do zwiedzenia Twierdzy Modlin z przewodnikiem z 2.
psap Panem chor. Tomaszem Ciurą. 

Grzegorz Misiak



16                                                                                                                                                                            SAPER 

CHWAŁA SAPEROM

W dniu 11 sierpnia 2018 r. z okazji 74, rocznicy walk - na środkowej Wiśle od-
była się w m. Skurcza k/Wilgi w pow. garwolińskim uroczystość patriotycz-
no-wojskowa zorganizowana przez Zarząd Inżynierii Wojskowej Rodzajów 

Wojsk Dowództwa Generalnego WP i Stowarzyszenie Saperów Polskich przy udziale 
władz samorządowych Gminy Wilga. W miejscu, gdzie znajduję się monumentalny 
pomnik poświęcony saperom biorących udział w  zabezpieczeniu forsowania Wisły 
przez oddziały 1. Armii WP. Tutaj też na pamiątkę tych wydarzeń powstał skansen 
militarny zawierający elementy uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej i sprzętu inżynie-
ryjno- saperskiego. 

W bogatym programie uroczystości było kilka odsłon.
Rozpoczęła się od mszy polowej celebrowanej przez ks. kapelana por. Ma-

riusza Leonika, w koncelebrze z proboszczem miejscowej parafii ks. Markiem 
Żakiem. W wygłoszonej homilii ks. kapelan podkreśli ofiarę złożonej krwi przy 
forsowaniu Wisły i ofiarność saperów przy zabezpieczeniu przeprawy przez rzekę 
i przy budowie mostu. „Pamięć o nich o bohaterach tamtych dni - trwać musi. Win-
niśmy jesteśmy im to, jak wspomnienie jak modlitwę…Część religijno-patriotyczną 
zakończył koncert pieśni patriotycznych oraz pokaz musztry z bronią w wyko-
naniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „Żołnierze 
Września 1939 Garnizonu Dęblin" pod kierownictwem por. rez. Tadeusza Ku-
charskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnik Sapera, gdzie 
odbyła się uroczystość wojskowa - po drodze zwiedzając ekspozycję sprzętu bo-
jowego wojsk inżynieryjnych oraz wystawę planszową z budowy historycznego 
mostu. Meldunek od dowódcy kompanii honorowej 1. Batalionu drogowo-mo-
stowego przyjął będący w zastępstwie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych gen. bryg. Sławomir Owczarek. Gości Honorowych, poczty sztandarowe 
i delegacje z jednostek inżynieryjnych oraz uczestników uroczystości powitał peł-
niący obowiązki szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW płk Adam Przygoda. 
W swoim wystąpieniu poruszył tradycje walk na środkowej Wiśle i wkład sape-
rów polskich w budowę przepraw. 

W kolejnym punkcie uroczystości odbył się Apel Pamięci z salwą honorową 
ku czci poległych żołnierzy po czym przybyłe delegacje złożyły wieńce przy gła-
zach w tzw. Alei Saperskiej [droga saperska] poświęconych jednostkom inżynie-
ryjno-saperskich biorących udział w budowie mostu.

Kolejna odsłona to „Piknik Saperski”, w czasie którego niedostatki pogody 
rekompensowała pyszna, „żołnierska grochówka” przygotowana przez Gminne 
Koło Gospodyń i przysmaki z grilla serwowane przez strażaków z OSP.

Degustując miejscowe „przysmaki” - nie zapominając o potrawach z po-
bliskiego Baru u Zosi - gdzie zjesz jak u mamy - myślami uciekałem w refleksje 
na temat niechcianych pomników żołnierskiej chwały. Czy ktoś wysuwając 
wniosek o usunięcie Pomnika z racji „politycznego zaślepienia” albo przysło-
wiowego nieuctwa zastanowił się, że pilnuje on wiecznego snu poległych tu 
żołnierzy, że stoi na ziemi zroszonej potem i krwią żołnierską w służbie Ojczy-
zny – o czym przypominał w homilii ks. kapelan por. Mariusz Leonik. Józef 
Piłsudski po tragicznych, majowych wydarzeniach 1926 r. pisał: „każda krew 
przelana, zwaśnionych stron, ma ten sam kolor…” Pamięć o żołnierskich do-
konaniach trwać musi. Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Wyszyński mówił 
„Narody, które tracą pamięć – tracą życie”. Dedykuję to przesłanie tym „na-
prawiaczom" historii. A przecież tak niewiele trzeba, ażeby te Miejsca Pamięci 

Narodowej znowu odżyły. Dobrze też, że mamy takich wspaniałych Strażników 
Narodowej Pamięci jak p. Zbigniew Wegrzynek czy płk Tadeusz Dzikowski. Dzięki 
nim pamięć o czynie żołnierskim trwa. CHWAŁA SAPEROM!

Wiesław Leszek Ząbek

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-WOJSKOWA 
W SKURCZY

Reportaż własny znad środkowej Wisły

Soczysta zieleń, obficie pokrywająca nadbrzeżne łęgi rzeki, otulona ciemnym nawi-
sem chmur przesłaniających tak oczekiwane słońce, łowiła napływające dziewczęce 
słowa piosenki: …myśmy wciąż do Niepodległej szli. Szli z uporem, ponad dwieście 
lat.[…], I myśmy szli i szli – zdziesiątkowani. Choć zdradą pragnął nas podzielić 
wróg….
Korespondowała z wzruszonymi twarzami uczestników uroczystości, zasłuchanych 
w Marsz Sybiraków, w wykonaniu Chóru Dziecięcego, przeżywających wciąż słowa 
wygłoszonej Homilii przez ks. kapelana, że spotkaliśmy się znów – jak co roku - aże-
by przywrócić pamięć, uczcić i pomodlić się za tych, którzy 74. lata temu oddali swe 
młode życie w służbie Ojczyzny, w drodze do upragnionej wolności…
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CHWAŁA SAPEROM

BARWY I ECHA
POMNIKA W SKURCZY

Rejon położony na lewym brzegu Wisły po-
między rzekami: Radomką i  Pilicą [w  których 
najważniejsze miejscowości: Warka, Studzianki, 
Głowaczów, Magnuszew, Mniszew] wytyczały 
granice przyczółka uchwyconego w początkach 
sierpnia 1944 r. przez 8. armię gwardyjską gen. 
Wasilija Czujkowa. Po przeciwnej prawej stronie 
Wisły, wzdłuż drogi 5,5 km od m. Wilga usytu-
owany jest monumentalny pomnik poświęcony 
saperom biorącym udział w zabezpieczeniu for-
sowania rzeki przez oddziały 1. Armii WP. Po-
mnik jest symbolem polsko-radzieckiej walki. 
Stanął w miejscu wspólnej budowy rosyjskiego 
mostu z udziałem 8. Batalionu Saperów 1. Bry-
gady Saperów broniony min. przez baterie arty-
lerii przeciwlotniczej z 1. Dywizji Art. Plot. WP. 
Poniżej, kilkaset metrów w dół rzeki, w dniach 
13-15 sierpnia powstał na osi m. Wielkolas-
-Holendry polski most kombinowany pod 
obciążenie 16 t. Tutaj też, w  latach 1976-1978 
na pamiątkę walk z  wojskami niemieckimi, 
z  inspiracji i  zaangażowaniu ówczesnego szefa 
Wojsk Inżynieryjnych MON śp. gen. dyw. Cze-
sława Piotrowskiego, powstał skansen bojowy 
z elementami uzbrojenia i sprzętem saperskim. 
Nad pobliskim oczkiem wodnym wybudowano 
amfiteatr oraz całe zaplecze logistyczne z toale-
tami i  parkingami włącznie. Poniżej Pomnika 
zlokalizowana jest betonowa tzw. „Saperska 
Droga”, gdzie usytuowane są głazy z  wyryty-
mi jednostkami wojskowymi biorącymi udział 
w  budowie, prowadzi do makiety ówczesnego 
mostu z  fragmentem przyczółka mostowego 
i wiatą z planszami poglądowymi. Niestety czas 
i  wandalizm społeczeństwa zrobił swoje. Ten 
wspaniały niegdyś kompleks Miejsca Pamięci 
Narodowej, urokliwie położony nad malowni-
czo rozlaną w dolinie Wisłą, na co dzień odstra-
sza zdewastowaną infrastrukturą, zbezczesz-
czonym skansenem, nierzadko stertą śmieci. 
Organizowane doraźnie akcje porządkowe bez 
poważnego zaangażowania i  środków finanso-
wych nie przywrócą dawnego blasku. Pomnik 
nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Przegrał 
na rzecz innego kompleksu Miejsca Pamięci Na-
rodowej w Magnuszewie i Mniszewie na który 
składają się: Pomnik Braterstwa Broni; kwatery 
żołnierskie na miejscowym cmentarzu parafial-
nym i kompanijny rejon obrony w Mniszewie, 
uroczyście odsłonięty w  35. rocznicę walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim z  udzia-
łem byłego premiera Piotra Jaroszewicza i Mi-
nistra Obrony Narodowej gen. armii Wojciecha 
Jaruzelskiego. Dziś w Skurczy z dawnej infra-
struktury logistycznej nie na śladu, pozostał 
tylko niepozorny bar przyklejony do szerokiej 
wstęgi szosy biegnącej przez środek dawnego 
skansenu, gdzie niepozorny napis reklamuje że 
„Bar u Zosi – zjesz jak u mamy” [co możemy 
potwierdzić z  autopsji]. Nic też nie pozostało 
z  dawnej ekspozycji sprzętu saperskiego, roz-
kradzionego i  zdewastowanego przez społe-
czeństwo.

dr Wiesław Leszek Ząbek
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Zespół Organizacyjny, składający się z członków Koła Saper ZŻWP 
im. gen. Jakuba Jasińskiego: Kol. Kol. Ryszarda Janosza, Jerzego 
Marczaka, Jana Posiewki i Kazimierza Zająca, zorganizował już 

VII. Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z  okazji pięćdziesięciopięciolecia 
promocji, w Hotelu JASEK, w dniach 06-08.09.2018 r. Na zjazd przybyło 
16 absolwentów, dwóch dowódców - ppłk w st. spocz. Juliusz Pałka i mjr 
w st. spocz. Zygmunt Olszewski oraz po raz wtóry żona Kol. Ryszarda 
Giece – Pani Irena. Następnego dnia tj. 7 września, po śniadaniu, udaliśmy 
się autokarem do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicz-
nych im. gen. J. Jasińskiego. Na terenie Centrum, powitał nas, w imieniu 
Komendanta ppłk Aleksander Wlizło – Zastępca Komendanta i wszyscy 
przeszliśmy pod pomnik patrona gen. J. Jasińskiego, gdzie delegacja Kole-
gów w składzie: Kazimierz Czyrny, Bernard Glapiak i Józef Szkudlarek, 
złożyła piękny biało-czerwony wieniec od Kolegi Janusza Kiwerskie-
go, w hołdzie pamięci zmarłym Dowódcom, Wychowawcom, Kolegom 
i Wykładowcom. Po złożeniu wieńca, udaliśmy się do odrestaurowanego 
bloku dydaktycznego, gdzie w Sali Tradycji ppłk A. Wlizło, zapoznał nas 
pokrótce ze strukturą Centrum, a ppłk rez. Bogdan Trześniewski - były 
Kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej, ze strukturą, zadaniami i syste-
mem kształcenia w Akademii Wojsk Lądowych. Informację szczegółową 
o CSWIiCh, przedstawił kpt. Paweł Głowacki. Po wystąpieniach prele-
gentów i  odpowiedziach na pytania uczestników zjazdu, Kolega Jerzy 
Marczak bardzo serdecznie podziękował referującym i wręczył pamiąt-
kowe znaczki oraz długopisy. Zwiedziliśmy też pozostałe pomieszczenia 
Sali Tradycji, gdzie oprowadzali nas mjr Romuald Głowacki i Jerzy Ma-
dziarz. Otrzymaliśmy na pamiątkę od mjr. Głowackiego tableau ze skła-
dania wieńca pod pomnikiem gen. J. Jasińskiego. I wreszcie przewodni-
czący ZO - Jerzy Marczak, dokonał uroczystego otwarcia zjazdu. Bardzo 
serdecznie i gorąco powitał pierwszego dowódcę 3. kpchor. Juliusza Pałkę 
i Kolegów oraz przekazał pozdrowienia od Kolegów, nie mogących być na 
Zjeździe. Zaproponował także uczcić minutą ciszy wszystkich tych, któ-
rzy odeszli na wieczną wartę. Przekazał również życzenia wszystkim Ko-
legom, jak najlepszego spędzenia czasu w przyjacielskiej atmosferze oraz 
wielu wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Na zakończenie, odczytał 
i wręczył dyplom z okazji 90-lecia urodzin i skromny upominek Jubilatowi 
Juliuszowi Pałce. 

Zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 
gdzie zobaczyliśmy unikatowy sprzęt i eksponaty, a oprowadzał nas ku-
stosz mjr w st. spocz. Wojciech Leszczyński. Po pożegnaniu CSWIiCh, 
pojechaliśmy autokarem do Wałbrzycha zwiedzić Zamek Książ. Książ to 
zespół rezydencjonalny, znajdujący się w Wałbrzychu, w dzielnicy Książ. 
Znajduje się na szlaku Zamków Piastowskich i  obejmuje  trzeci co do 

wielkości Zamek w Polsce Wybraliśmy zwiedzanie „Trasą od Piastów do 
tajemnic II wojny światowej”. Byliśmy usatysfakcjonowani i bardzo zado-
woleni tym wszystkim, co zobaczyliśmy włącznie z częścią podziemi. Na-
stępnie bardzo zmęczeni, przemieściliśmy się do restauracji Maria, gdzie 
z wielkim apetytem, zjedliśmy bardzo smaczny i obfity obiad popijając do-
brym piwem. Po obiedzie, udaliśmy się do Wrocławia, do naszego Hotelu 
JASEK, aby odpocząć po całodziennym trudzie zwiedzania, i być w go-
towości do spotkania na kolacji oficerskiej. O godz.19.00 rozpoczęliśmy 
uroczystą kolację. Kolega J. Marczak jeszcze raz bardzo gorąco powitał 
wszystkich uczestników zjazdu, życząc jednocześnie bardzo dobrego sa-
mopoczucia i radosnego nastroju. Wręczył także w imieniu Kolegów dy-
plom dla dowódcy Zygmuntowi Olszewskiemu i Pani Irenie Giece. Ko-
lacja upływała w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, w gronie 
prawdziwych przyjaciół, którzy znaleźli czas, ażeby przyjechać ze wszyst-
kich zakątków Polski powspominać, pobiesiadować i podyskutować w sta-
rym stylu, bo jest w nas to, co łączy i pozostaje na trwale w naszych sercach 
i umysłach. Śpiewano piosenki podchorążackie i wojskowe, opowiadano 
anegdoty i kawały i dzielono się ciekawymi wspomnieniami z trudnej, ale 
ciekawej służby, wznoszono toasty za dowódców i wychowawców i tych 
Kolegów, którzy nie mogli być z nami. W międzyczasie dołączyli do nas 
i niezwykle gorąco powitani, właściciele hotelu JASEK - Państwo Mariola 
i Andrzej Jasek, który przybył jak zwykle z akordeonem i około godziny 
grał nam ulubione szlagiery. Czas upływał w atmosferze wielkiej życzliwo-
ści i serdeczności,  i nawet nie zauważono, ze wybiła północ i czas udać się 
spoczynek. Następnego dnia, spotkaliśmy się po śniadaniu po raz ostatni, 
i po podzieleniu się wrażeniami z dwudniowego pobytu, pożegnaliśmy się 
po przyjacielsku, życząc sobie dużo zdrowia i szczęścia oraz spotkania za 
dwa lata we Wrocławiu, z okazji sześćdziesięciolecia wstąpienia do Wro-
cławskiej Inżynieryjnej.

Na zakończenie chciałbym najserdeczniej podziękować Kolegom 
z Zespołu Organizacyjnego VII Zjazdu - za trud zorganizowania spotka-
nia, Dowódcom i Kolegom- za przyjęcie zaproszenia, Koledze Wiktorowi 
Gołębiowskiemu – za opracowanie dyskietki,  wykonanie profesjonal-
nych zdjęć, zaproszenia i materiały, Komendantowi CSWIiCh - Panu płk. 
Kazimierzowi Łuckiemu i  Jego Zastępcy – Panu ppłk. Aleksandrowi 
Wlizło i  byłemu Kierownikowi Zespołu Inżynierii Wojskowej – Panu 
ppłk. Bogdanowi Trześniewskiemu, za niezwykle przyjacielskie przyję-
cie nas w Centrum, otoczenie opieką i wygłoszone informacje. Właścicie-
lom, Dyrekcji i Pracownikom Hotelu JASEK – za stworzenie komforto-
wych warunków hotelowych,  bardzo smaczne, urozmaicone posiłki oraz 
ciepłą i rodzinną atmosferę. Do spotkania na kolejnym Zjeździe.

                                             dr Jerzy Marczak

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW

SAPERSKIE SPOTKANIA
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W dniach 31.05 - 03.06.2018 r. odbyło się 9 spotkanie absolwen-
tów WSOWInż plutonu kolejowego i drogowego 32 promocji 
1976 r.

W tym roku miało to miejsce w hotelu „Pirat” w Olsztynie nad jezio-
rem Ukiel /Krzywe/.

Organizatorem spotkania był nasz kolega Tadeusz Kalinowski z Mał-
żonką Czesławą.

Na spotkanie przybyło 13 kolegów: Henryk Dera, Jerzy Ferenc, Ta-
deusz Kalinowski, Marian Kostecki, Józef Krupczak, Wiesław Łabęcki, 
Marian Maciejewski, Stanisław Nagórski, Wiesław Pokorski Stanisław 
Robak, Stanisław Rybarczyk, Leszek Solarczyk, Krzysztof Szeląg, w tym 
11 z osobami towarzyszącymi.

Pierwszy dzień spotkania tradycyjnie upłynął na wspomnieniach, roz-
mowach i śpiewach ulubionych piosenek przy akompaniamencie niezastą-
pionego akordeonisty - kolegi Józefa Krupczaka.

W  następnych dwóch dniach zwiedzaliśmy uroczą stolicę Warmii 
i Mazur - Olsztyn, który jest jednym z miast leżących na szlaku Koperni-
kowskim, a najważniejsze zabytki i atrakcje w mieście związane są z Mi-
kołajem Kopernikiem - który w 1519 r. właśnie tu w Olsztynie spisał opra-
cowany dwa lata wcześniej „Traktat o monetach”. Zwiedziliśmy również 
arboretum leśne w Kudypach oraz Gietrzwałd.

Mieliśmy szczęście, że pogoda nam sprzyjała, bo po zwiedzaniu 
mogliśmy relaksować się nad jeziorem, w którym jest wyjątkowo czysta 
woda.

Oczywiście w czasie takich spotkań czas szybko mija, ale cieszyliśmy 
się, że dopisuje nam humor, optymizm i cieszy myśl o kolejnym spotkaniu 
za rok w Grudziądzu, które zorganizują nasi przyjaciele Henryka i Ma-
rian Maciejewscy.

Tekst i zdjęcia Stanisław Robak

W  dniu 16 czerwca 2018 r. zespół Koła Nr 26 SSP w  Lublinie 
w składzie: Stanisław Robak, Andrzej Stachyra, Jan Cieślak 
wziął udział w  zawodach sportowo obronnych organizowa-

nych przez Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie.W zawodach które od-
były się w m. Bychawa oceniano:
   - strzelanie z karabinka kbkak na odległość 100m /7 strzałów ocenia-
nych/,
   - strzelanie z pistoletu wojskowego na odległość 25m /7 
strzałów ocenianych/,
   - rzut granatem ćwiczebnym na celność,
   - trójbój wojskowy.
Zespół SSP odniósł duży sukces zajmując następujące 
miejsca, i tak:
- w konkurencjach indywidualnych:
1. w strzelaniu z karabinka kbkak:
   2 miejsce - Stanisław Robak.
   3 miejsce - Jan Cieślak.
2. w strzelaniu z pistoletu wojskowego:
   1 miejsce - Stanisław Robak /68 pkt./.
   3 miejsce - Andrzej Stachyra /67 pkt./.
3. wrzucie granatem ćwiczebnym na celność:
   3 miejsce - Andrzej Stachyra.
4. w trójboju wojskowym:

   2 miejsce Stanisław Robak.
   3 miejsce Andrzej Stachyra.

Natomiast w konkurencjach zespołowych, zespół SSP nie miał sobie 
równych i zwyciężył we wszystkich punktowanych konkurencjach zdoby-
wając złote medale, dyplomy i okazały puchar za ogólne zwycięstwo.

Tekst: Stanisław Robak
Zdjęcia Witold Muszyński

Spotkanie absolwentów promocji 1976 r.

Zawody sportowo-obronne

SAPERSKIE SPOTKANIA
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Tym krótkim wstępem z  Wikipedii zaczynam opowieść o  na-
szym, saperskim „zdobywaniu” tych ciekawych fortyfikacji. 
Grupa członków Koła Nr 17, w towarzystwie rodzin i przyja-

ciół, wyruszyła w dniu 09 czerwca 2018, na wycieczkę autokarową, do 
odległego o około 50 km Osowca - Twierdzy. Plan saperskiej wyciecz-
ki zakładał następujące etapy:
•	 podziwianie krajobrazu z okien autobusu i zapoznanie uczestników 

z podstawowymi informacjami o celu naszej podróży;

•	 zwiedzanie fortyfikacji z przewodnikiem;
•	 odpoczynek i spożycie przygotowanej wojskowej grochówki;
•	 zwiedzanie z przewodnikiem Biebrzańskiego Parku Narodowego;
•	 spotkanie przy ognisku, biesiadowanie (między innymi: konsump-

cja żołnierskiego bigosu, pieczenie kiełbasek), rozmowy, wspo-
mnienia, itd.

•	 powrót do Białegostoku z bagażem nowych doświadczeń i wrażeń.
Plan ten w całości zrealizowaliśmy. Wszyscy uczestnicy dzielnie 

znosili trudy „zdobywania” twierdzy. Atakując poszczególne ele-
menty fortyfikacji „walczyliśmy” z dziką przyrodą, upałem, komara-
mi i  zmęczeniem. W  następnym etapie przy pokonywaniu nadbie-
brzańskich bagien trudności były spotęgowane i  nie wszystkim wy-
cieczkowiczom starczyło sił by „zdobyć” bunkry fortu Zarzecznego.  
 Warto było: spocić się, zmęczyć forsownym marszem, ulec pokąsaniu 
przez owady, bo nagrodą była radość ze spotkania w miłym towarzy-
stwie Koleżanek i Kolegów oraz uzupełnienie wiedzy z dziedziny for-
tyfikacji a także zobaczenie na własne oczy ciekawych okazów fauny 
i flory.

Każdemu kto nie był jeszcze nad Biebrzą w  Osowcu polecamy 
atrakcje tych pięknych okolic. Wiedzę można zaczerpnąć między in-
nymi ze strony internetowej www.biebrza24.pl/atrakcje-turystyczne/
carska-twierdza-osowiec/

Waldemar Łoś
Fot. Tomasz Syczewski

Członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich zrzeszeni w Kole 
Nr 17 wraz z rodzinami i przyjaciółmi, wybrali się w dniu 21 
kwietnia br. do Warszawy. Autokarową wycieczkę zorganizo-

waliśmy w okresie obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. 
Grupą 30 osobową ruszyliśmy w sobotni poranek do Warszawy. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali kotyliony-kokardki w saper-
skich barwach, czerwieni i czerni, które nosiliśmy przypięte do ubrań 
aby podkreślić naszą przynależność do Stowarzyszenia i wyróżniać się 
wśród turystów odwiedzających Warszawę. 

Zanim udaliśmy się nad Wisłę, by pokłonić się poległym saperom, 
zwiedziliśmy ekspozycje Muzeum Powstania Warszawskiego i  Mu-

zeum Wojska Polskiego. Uroczystość pod pomnikiem „Chwała Sape-
rom” miała następujący przebieg:
- przywitanie uczestników przez przedstawiciela władz naczelnych 

Stowarzyszenia Saperów Polskich, 
- wręczenie legitymacji członkowskiej nowo przyjętemu koledze,
- oddanie hołdu poległym saperom, poprzez złożenie wieńców pod 

pomnikiem i na Płycie Czerniakowskiej.
Przedstawiciel władz naczelnych Stowarzyszenia - pułkownik Ma-

rian Kasperski, w krótkim wystąpieniu, przybliżył nam historię budo-
wy pomnika. Opowiedział o szczegółach i faktach, których nie znajdzie-
my w oficjalnych publikacjach. Opisał także sytuację w Warszawie i na 
froncie w sierpniu/wrześniu 1944 roku. Opowieść świetnie korespondo-
wała z informacjami, które usłyszeliśmy od przewodników w Muzeum 
Powstania Warszawskiego i  zobaczyliśmy w  czasie jego zwiedzania. 
Po jego ciekawym wykładzie nastąpiło wręczenie legitymacji i odznaki 
organizacyjnej koledze Dariuszowi Dziemianowiczowi, który został 
przyjęty do naszego Koła SSP. Aktu przyjęcia nowego członka Stowa-
rzyszenia dokonali wspólnie: płk Marian Kasperski i płk Edward Wi-
śniewski. Uczestnicy uroczystości przywitali nowego kolegę gorącymi 
brawami a on podziękował serdecznie za przyjęcie do organizacji.

Realizując główny cel naszej wizyty w Warszawie delegacja człon-
ków Koła Nr 17, w imieniu nas wszystkich, złożyła wieniec u stóp po-
mnika „Chwała Saperom”. Następnie przeszliśmy pod Wisłostradą aby 
na Płycie Czerniakowskiej również złożyć wieniec. 

Pełni zadumy i rozważań o wojennych losach żołnierzy i Powstań-
ców Warszawskich zakończyliśmy naszą wizytę w Warszawie.

Waldemar Łoś 

Białostoccy saperzy „zdobyli” twierdzę Osowiec

Z wizytą w Warszawie

„Twierdza Osowiec – twierdza z drugiej połowy XIX wieku, położona na terenie osady Osowiec-Twierdza należącej do gminy Goniądz w po-
wiecie monieckim w Polsce, znana z 6,5-miesięcznej obrony podczas I wojny światowej. Na początku XX wieku zaliczana do najnowocześniej-
szych twierdz świata. Nigdy nie została zdobyta.”
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Spotkanie koleżeńskie żołnierzy i pracowników 
cywilnych służących przy ul. Biskupiej w Chełmnie 

z okazji Dnia Sapera

Wzorem roku ubiegłego z  okazji Dnia Sapera 20 kwietnia 
2018 roku, spotkali się byli żołnierze i pracownicy cywilni 
rozwiązanego kilka lat temu 9. Chełmińskiego Pułku Pon-

tonowego. Spotkanie, którego głównym organizatorem był podobnie 
jak w ubiegłym roku st. chor. sztab. rez. Waldemar Kusz, odbyło się 
na terenie Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży (ECWM) 
nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie.

Główne uroczystości (część kolegów) poprzedziła zwiedzaniem 
miasta Chełmna. 

W spotkaniu uczestniczyło 90 osób z całej Polski, w tym byli do-
wódcy pułku, pułkownicy w st. spocz.: Jerzy Kostkowski, Hieronim 
Marzęcki,  Ryszard Jasik oraz gen. dyw. w  st. spocz. Janusz Lalka. 
Około godziny 17:00 po zrobieniu wspólnego zdjęcia, wszyscy udali 
się do Sali Reprezentacyjnej ECWM, gdzie kol. Waldemar Kusz bar-
dzo gorąco powitał przybyłych z różnych stron Polski koleżanki i kole-
gów oraz przekazał pozdrowienia od kolegów, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Przekazał również pozdro-
wienia od Starosty Powiatu Chełmińskiego Pana Zdzisława Gamań-
skiego i Burmistrza Chełmna Pana Mariusza Kędzierskiego, którzy 
byli sponsorami upominków dla uczestników spotkania. W  trakcie 
konsumpcji, jak zwykle bardzo smacznych posiłków, zebrani obejrzeli 
kilka prezentacje, m.in.: „Wspomnienia koleżanek i  kolegów, którzy 
odeszli na wieczną wartę”, „Spotkanie koleżeńskie w 2017 r.” „Budowa 
przeprawy mostowej”. W międzyczasie organizator spotkania wręczył 
wszystkim obecnym zdjęcie pamiątkowe oraz upominki.

Następnie organizator spotkania poprosił etatowych dowódców: 
Jerzego Kostkowskiego i  Hieronima Marzęckiego celem „spraw-
dzenia wiedzy” ze znajomości sprzętu saperskiego oraz Janusza Lal-
kę – byłego szefa sztabu naszego pułku – celem wydania rozkazu do 

rozpoczęcia budowy przeprawy mo-
stowej. Po pozytywnie zdanym „eg-
zaminie” przez wyżej wymienionych, 
na salę został wwieziony tort w kształ-
cie bloków pontonowych z saperami. 
Podziału tortu, przy pomocy pań, na 
„pojedyncze elementy konsumpcyj-
ne” dokonał kol. Janusz Lalka. Po 
podziale tortu, cukrowe figurki sape-
rów wręczono na pamiątkę koleżance 
Władysławie Prusieckiej - najdłużej 
pracującej w  pułku, oraz kolegom: 
Ryszardowi Jasikowi - który najwię-
cej lat budował mosty, Mieczysławowi derdowskiemu - najdłużej słu-
żącemu w pułku, Stanisławowi Konowalikowi - opiekunowi Klubu 
Turystów Wodnych oraz Ryszardowi Chodynickiemu - prezesowi 
SSP Koła Nr 19 we Włocławku. 

Po części tzw. oficjalnej przystąpiono do dalszego spożywania 
wspaniałych posiłków i  wspominania czasów z  okresu służby w  9. 
pułku pontonowym. 

Spotkanie zostało zakończone z nadzieją, że spotkamy się w przy-
szłym roku w tym samym, a może i większym gronie. 

mjr w st. spocz. Wacław Malej  
sekretarz Koła Nr29 SSP 

przy WITI
– (służba w 9ppont w latach 1983-1986)
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MSPO KIELCE 2018

Kolejny 26. Salon obronny zorganizowany w Kielcach w dniach 
4-6 września 2018 r. odbył się pod Honorowym Patronatem Pre-
zydenta RP p. Andrzeja Dudy. Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego [MSPO]przebiegał pod znakiem 100 – lecia Od-
zyskania Niepodległości. MSPO, które przeszły do współczesnej 
tradycji jako TARGI KIELECKIE, zorganizowały 624 firmy z 31 
krajów świata. Są jedne z  liczących się targów militarnych nie 
tylko Europy ale i świata. Natomiast w dniach 7 -9 września zor-
ganizowano dla szerokiej publiczności Dzień Otwarty Między-
narodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zwiedzających 
czekało 380 jednostek sprzętu i eksponatów.
 

MIĘDZYNARODOWY SALON 
PRZEMYSŁU OBRONNEGO

KIELCE 2018
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Fot. Stanisław Maleczka

Targi odwiedziło 53 delegacji z 46 państw. Żywym zainteresowa-
niem cieszyła się Wystawa Sił Zbrojnych p.t. „ Obronność – Współpra-
ca – Skuteczność „ którą zabezpieczało 30 jednostek Sił Zbrojnych RP, 
w  tym 1000 żołnierzy WP. Szczególnym uzupełnieniem TARGÓW 
KIELECKICH 2018 była konferencja „Rola i  znaczenia czwartej dy-
wizji w  systemie obrony państwa” oraz inauguracja roku szkolnego 
w pierwszym dniu TARGÓW, 4 września przez ponad 400 uczniów 
klas mundurowych z  województwa świętokrzyskiego i  regionów 

ościennych z udziałem ministra Obrony Narodowej. W drugim dniu 
26. MSPO odbyły się pokazy na terenie Centrum Przygotowań Do 
Misji Zagranicznych Dowództwa Wojsk Lądowych na kieleckim Bu-
kowcu, w którym wzięli udział żołnirze 1 batalionu 17 Brygady Zme-
chanizowanej. Natomiast w dniach 7-9 września zorganizowano Dni 
Otwarte MSPO dla szerokiej publiczności.
    Red.
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PREZENTACJA FIRMY

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. należą do najstarszych zakładów przemysłowych w regionie 
kujawsko–pomorskim. Początek działalności firmy datuje się na 1868 rok. Rozpoczynając od zakładu ślusarskiego fir-
ma produkowała kolejno urządzenia dla kolejnictwa, motoryzacji, przemysłu zbrojeniowego, górnictwa i realizowała 
różnego rodzaju usługi przemysłowe. Dzisiaj to nowoczesna firma, która pod względem technicznym i organizacyjnym 
zdolna jest zaspokajać potrzeby wymagających klientów krajowych i zagranicznych. To zakład zatrudniający 222 oso-

by, posiadający odpowiedni, jak na 
XXI wiek, potencjał techniczno-pro-
dukcyjny i  wysoko wykwalifikowany 
zespół doświadczonej kadry inżynie-
ryjno-technicznej. BELMA w  zakresie 
produkcji specjalnej wytwarza wyroby 
na potrzeby obronności kraju przezna-
czone głównie do ustawiania zapór 
minowych w systemach narzutowych 
oraz minowania klasycznego obsza-
rów lądowych i płytkich przybrzeżnych 
wód morskich oraz śródlądowych. 

Przez ostatnie 25 lat BELMA wdro-
żyła do produkcji szereg typów środ-

ków bojowych opracowanych we współpracy z wojskowymi instytutami takimi jak WITI Wrocław oraz WITU Zielonka. 
Efekty tych projektów, w postaci  produkowanych przez BELMĘ wyrobów, są po dziś dzień dostarczane do SZ RP. 

Aby jednak sprostać wymaganiom rynku, BELMA przez ostatnie kilka lat rozwinęła dział konstrukcyjny, który obecnie 
zdolny jest samodzielnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Pierwszych wymiernych efektów firma doczekała się 
na początku 2018 roku, kiedy z wynikiem pozytywnym zakończono badania typu nowego Sterowanego Przeciwpan-

cerno-Przeciwtransportowego Ładunku Wybuchowego „Tuli-
pan”, przeprowadzone przez niezależną jednostkę badawczą 
WITU OBD Stalowa Wola. Mina SPPŁW powstała całkowicie si-
łami i środkami BELMY jako odpowiedź na  oczekiwanie rynku 
na wysokomobilny i  lekki środek bojowy, zdolny skutecznie 
zwalczać szeroką gamę celów od pojazdów pancernych po-
przez transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty, a na 
ogólnowojskowych lądowych środkach transportowych koń-
cząc. Jest to w pełni kompatybilny z konwencjami i traktatami 
międzynarodowymi środek bojowy umożliwiający znaczące 
podniesienie potencjału bojowego oddziałów wojsk nie tyl-
ko inżynieryjnych. Wynika to z  faktu, iż minersko-zaporowe 
środki bojowe należą do rodzajów uzbrojenia o  najkorzyst-
niejszym współczynniku  koszt/efekt. 

Rys. 1. Efekt działania miny MPB produkcji BELMY - wybuch w odległości 50 m od celu

Rys. 2. Sterowany Przeciwpancerno-Przeciwtransportowy Ła-
dunek Wybuchowy  
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Dlatego też BELMA podejmuje nieustanne wysiłki celem przekonania MON, aby produkowane przez firmę wyroby 
zamawiane były przez SZ RP w ilościach stanowiących realną siłę umożliwiającą skuteczne odstraszanie i obronę przed 
ewentualnym przeciwnikiem militarnym. Niestety według oficjalnych danych przez ostatnie 20 lat zniszczono w Polsce 
łącznie 1 055 971 sztuk min, głównie przeciwpiechotnych, do czego obligowało nas jako kraj podpisanie i ratyfikowa-
nie Konwencji Ottawskiej.

Z drugiej strony jednak z wszelkich 
dostępnych analiz np. armii USA i Ka-
nadyjskiej wynika, iż obrońcy wspie-
rani przez pola minowe dysponują 
ogromną przewagą mającą kluczowe 
znaczenie dla wyniku potyczki zbroj-
nej, co obrazuje wykres z  lewej (za-
czerpnięto z  „NATO RTO TECHNICAL 
REPORT 40(I) Alternatives to Anti-Per-
sonnel Landmines”). Przez ostatnie 
20 lat armie państw zachodnich do-
stosowywały się zwłaszcza w zakresie 
uzbrojenia i szkolenia do prowadzenia 
konfliktów asymetrycznych. Ostatnimi 
czasy jednak, na skutek konfliktu na 
Ukrainie oraz w Syrii, doszło do gwał-
townej refleksji i  rozpoczęcia powro-
tu do odzyskiwania zdolności walki 

z przeciwnikiem o podobnych możliwościach. Widać to najbardziej jaskrawo na przykładzie kroków jakie podej-
muje armia USA. Do łask powracają bowiem systemy minowania narzutowego takie jak „M-136 Volcano mine 
system”, który przestał być praktycznie używany na przełomie XX i XXI wieku. Współcześnie, zmodernizowany 
i dostosowany do Konwencji Ottawskiej system Volcano będzie nadal używany jako odpowiedź i przeciwwaga 
dla modernizowanych przez Rosję oddziałów pancernych i zmechanizowanych. Wynika to z faktu, iż na współ-
czesnym polu walki kontrmobilność w jeszcze większym stopniu premiuje obrońców terenu względem ataku-
jących. Dlatego też z wielką nadzieją BELMA oczekuje ponownego ogłoszenia przez Inspektorat Uzbrojenia po-
stępowania i w konsekwencji rozpoczęcia realizacji pracy rozwojowej pn. Pojazd Minowania Narzutowego PMN 
BAOBAB-K. Na jego potrzeby firma będzie mogła w przyszłości dostarczać amunicję w postaci kaset minowych 
MN-123. Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż armia USA powraca do stosowanych w latach 70 i 80 praktyk 
polegających na włączaniu do wyposażenia pomocniczego czołgów oraz wozów opancerzonych, 2-3 sztuk min 
jako uzbrojenia pomocniczego. Należałoby się zatem zastanowić czy nie warto na naszym polskim gruncie roz-
ważyć wprowadzenia podobnych praktyk. Wydaje się być nadmierną wstrzemięźliwością ograniczanie stosowa-
nia min jedynie przez wojska inżynieryjne. Nowoczesne miny takie jak wspomniany wyżej SPPŁW Tulipan, mogą 
być łatwo zintegrowane z np. przygotowywanym do wprowadzenia w pojazdach np. KTO Rosomak systemem 
zarządzania polem walki. Byłoby to o tyle łatwe, gdyż przemysł zbrojeniowy w Polsce już przygotowuje gotowe 
rozwiązania tego typu czego dowodem jest fakt, iż podczas tegorocznej Gali Finałowej IV edycji konkursu „Inno-
wacje dla Sił Zbrojnych RP” (I3to), kolejna nagroda przyznana została przez MON za rozwój innowacyjnych tech-
nologii obronnych TELDAT-owi za projekt Systemu Bezprzewodowego Zarządzania Sterowanymi Przeciwpancer-
no-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi SPPŁW Tulipan, zrealizowany pod kątem implementacji 
Belmowskiego SPPŁW w np. opracowanym przez TELDAT BMS JAŚMIN.

Przygotowując się do obchodów 150-lecia firmy, Zarząd oraz załoga BELMY składają najserdeczniejsze  życze-
nia wszystkim saperom z okazji niedawno obchodzonego przez nich Święta Wojsk Inżynieryjnych. Przy tej po-
dwójnej okazji chcielibyśmy, życzyć Państwu, dalszego przyczyniania się do rozwoju tego jakże istotnego, a nie 
docenianego rodzaju wojsk, gdyż jego rozwój będzie równoznaczny z rozwojem naszej firmy.

Rys. 3. Wpływ zastosowania min przez obrońców dla wyniku potyczki z atakującymi 
dysponującymi 6 krotną przewagą liczebną (1-Kanada, 2-USA) 
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ZAMIAST FELIETONU
NIECHCIANY POMNIK

Przy drodze biegnącej wzdłuż Wisły z  Wilgi do Macie-
jowic, zwanej inaczej „traktem nadwiślańskim”, w miej-
scowości Skurcza na prawym brzegu rzeki usytuowany 

jest monumentalny Pomnik Saperów, usytuowany w miejsce, 
starego rozebranego przez saperów pomnika. Zbudowany z szy-
dłowieckiego piaskowca, w kształcie egipskiego pylonu zwień-
czonego głowicą z wykutymi orłami, góruje nad malowniczym 
rozlewiskiem Wisły. okolicą, senną i  cichą. Bowiem, pomimo 
rozległego parkingu, militarnego skansenu, tarasu widokowe-
go i pobliskiego baru, rzadko ktoś z przejeżdżających turystów, 
decyduje się na dłuższy postój czy odpoczynek, w  tym jakże 
uroczym zakątku Wisły. Może odstraszają śmieci, okazjonalnie 
sprzątane, zdewastowany skansen? Może brak stosownej tablicy 
informacyjnej. Trudno wyrokować!
Zresztą i  sam Pomnik budzi różne refleksje… Budowany ku 
czci Polskich Saperów zawierał inskrypcje… braterstwa bro-
ni z  żołnierzami Armii Radzieckiej… Tylko dzięki uporowi 
budowniczego kompleksu Pamięci Narodowej na środkowej 
Wiśle, byłego szefa Wojsk Inżynieryjnych MON śp. gen. dyw. 
Czesława Piotrowskiego, który nakazał wyryć na bocznych py-
lonach odznaki saperskie jest to Pomnik ku czci Saperów Pol-
skich, którzy w sierpniu 1944 r.,  w tym miejscu przy budowie 
mostu niskowodnego złożyli daninę krwi w służbie Ojczyzny. 

Pomnik nigdy nie doczekał się oficjalnego odsłonięcia 
i poświęcenia. Przegrał na rzecz innego kompleksu Miej-
sca Pamięci Narodowej w Magnuszewie i Mniszewie na 

które składają się: Pomnik Braterstwa Broni, kwatery żołnier-
skie poległych w 1939 i 1944 roku na miejscowym cmentarzu 

parafialnym oraz militarny skansen – kompanijnego rejonu 
obrony w Miszewie, uroczyście odsłonięty w 1979 roku, w 35. 
rocznicę walk na środkowej Wiśle. W ostatnim okresie czasu 
przeznaczony głosami niektórych radnych gminy Wilga na ro-
zebranie, dzięki reakcji i uporu strażnika tego Miejsca Pamięci 
Narodowej p. Zbigniewa Węgrzynka oraz protestom prezesa 
Stowarzyszenia Saperów Polskich płk Tadeusza Dzikowskiego 
Pomnik Saperów przetrwał okres „burzy i naporu” – ponownie 
otynkowany z zamalowaną inskrypcją - czeka na godną tabli-
cę epitafijną ku czci poległych Saperów Polskich oraz na godne 
odsłonięcie i poświęcenie. 

Dziś, w  Skurczy z  dawnej infrastruktury logistycznej i 
wojskowej, budowanej przez ówczesnego Szefa Wojsk 
Inżynieryjnych płk. Tadeusza Sibilskiego oraz sape-

rów z 7. pułku pontonowego z Dęblina, nie ma śladu. Zbez-
czeszczony i rozkradziony został skansen wojsk inżynieryjnych. 
Ten niegdyś wspaniały kompleks Miejsca Pamięci Narodowej 
- ukazujący tradycje oręża polskiego na środkowej Wiśle - stra-
szy zaniedbaniem czy nierzadko sterty śmieci. Nie przywrócą 
mu życia doraźnie organizowane akcje porządkowe czy rok-
roczne „sierpniowe uroczystości”. Z dawnej infrastruktury lo-
gistycznej i ekspozycji sprzętu wojskowego prawie nie ma śla-
du. Rozebrane zostały nawet toalety, a  przez środek skansenu 
biegnie asfaltowa droga.
Pozostał tylko niepozorny bar przyklejony do szerokiej wstęgi 
szosy, informujący napisem: BAR u ZOSI- tu zjesz jak u mamy. 
Mizerię otoczenia rekompensują serwowane przez panią Zofię 
domowe potrawy – prawdziwie jak u mamy.

Wiesław Ząbek
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SAPER Z DRAWNA WYRÓŻNIONY

Z ŻYCIA KÓŁ SSP

W  dniu 29 listopada 2017 r. w  Inspektoracie Wsparcia Sił 
Zbrojnych (IWspSZ) dokonano wyboru „Podoficera 
Roku IWsp SZ” za 2017 r. Został nim st. chor. szt. Ja-

cek Szpak, specjalista z 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. 
Uroczyste uhonorowanie w  postaci dyplomu potwierdzającego to 
zaszczytne wyróżnienie wraz z nagrodą rzeczową nastąpiło we Wro-
cławiu. Dokonał tego w  dniu 8 marca 2018 r. szef IWsp.SZ, gen.
bryg. Dariusz Łukowski, podczas rocznej odprawy rozliczeniowo-
-zadaniowej Szefa IWsp SZ. Zapewne nikt się wówczas nie spodzie-
wał, że to nie koniec honorowania chor. Szpaka za 2017 r. Jeszcze 
nie przebrzmiały gratulacje po tym wyróżnieniu, gdy do Drawna 
dotarła wieść, że chor. Szpak musi jechać do Warszawy, gdzie zo-
stanie uhonorowany z  racji wybrania go Podoficerem Roku 2017 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, co nastąpiło 27 
marca 2018 r. podczas Rocznej Odprawy Rozliczeniowo Zadaniowej 
DGRSZ. Uhonorowania dokonał osobiście dowódca Generalny Ro-
dzaju Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika w asyście szefa IWsp.
SZ gen. D. Łukowskiego. Tak oto w historii wyboru podoficera roku 
w DGRSZ po raz pierwszy tytuł ten przypadł podoficerowi z szero-
ko rozumianej logistyki. Osobom, których wybór ten zdziwił, warto 
przybliżyć dokonania służbowe chor. Szpaka, który choć jest tzw. 
podoficerem specjalistą w  sekcji środków bojowych, to faktycznie 
z krwi i kości jest saperem.

Chor. sztab. Jacek Szpak s. Jana urodził się 30 września1965 r. 
w Tychowie woj. zach- pom. W 1986 r. ukończył Szkołę Chorążych 
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W latach 1986–1991 służył w 7 
warszawskim batalionie saperów 20 DPanc. oraz w 2 stargardzkim 
batalionie saperów 2 DZ na stanowiskach: d-ca plutonu PTS kompa-
nii desantowo-przeprawowej oraz d-ca plutonu zaopatrzenia. Pod-
czas służby w 7 b.sap. w 1987 r. w czasie podróży służbowej, konwo-
jując z WZN Dęblin prom GSP, podczas postoju na stacji Zbąszynek 
dokonał czynu bohaterskiego, gdy narażając własne życie, wyciągnął 
z  płonącego baraku kolejowego śpiących tam trzech pracowników 
kolei i uratował im życie . Został za to wyróżniony przez dowódcę 20 
Dywizji Pancernej płk. dypl. Aleksandra Topczaka wczasami nagro-
dowymi. Niestety wskutek komplikacji zdrowotnych żony z  wcza-
sów tych nie skorzystał. Od 1991 r. do 1996 r. pełnił obowiązki st. 
instruktora – instruktor saper w 10, a potem w 2 b.rozp./20 DPanc./ 
2 DZ.W 1996 r. został kierownikiem warsztatu 7 Okręgowej Składni-
cy Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów Wybuchowych w Drawnie, 
następnie pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych w składnicy 
i po jej likwidacji w Składzie 2 RBM. Z działalność na niwie saperskiej 

został wyróżniony brązowym i srebrnym medalem „ZASŁUŻONE-
MU SAPEROWI WP”. Bazując na doświadczeniu i obowiązujących 
instrukcjach, zorganizował specyficzny dla 7 OSSIiMW system 
niszczenia środków bojowych nieużytkowych. Ogółem dzięki jego 
inwencji i zaangażowaniu zniszczono setki ton środków bojowych, 
często bardzo niebezpiecznych i o skomplikowanej konstrukcji. Nie-
raz wymagało to stosowania własnego autorstwa metod niszczenia. 
Mimo że jego działalność w tym zakresie nie dotyczyła unieszkodli-
wiania pozostałości powojennych, to jednak zakres i waga przedsię-
wzięcia oraz niebezpieczeństwo z  tym związane zostało docenione 
przez saperów Stowarzyszenia Saperów Polskich i uchwałą Kapituły 
Odznaki Honorowej „ZA ROZMINOWANIE KRAJU”, jako pierw-
szy z pokolenia współczesnych saperów, chor. szt. Jacek Szpak został 
w 2008 r. uhonorowany tą odznaką. Jest autorem wielu nietypowych 
rozwiązań w zakresie niszczeń i zastosowania środków bojowych.

W 2003 r. został wyróżniony przez Dowódcę Wojsk Lądowych za 
pomysł racjonalizatorski, który był pierwszym w Polsce projektem 
uwzględniającym nowatorskie zastosowanie środków zapalających 
nowej generacji. Wystąpił także z projektem – inicjatywą zorganizo-
wania ciągłego systemu niszczeń środków bojowych przeznaczonych 
do likwidacji. W zakresie wiedzy o środkach minersko-zaporowych 
uchodzi za jednego z najlepszych specjalistów w Polsce. Od 2005 r. 
przez kilka semestrów był organizatorem szkolenia praktycznego dla 
uczestników kursów doskonalenia zawodowego podoficerów – kur-
santów Szkoły Podoficerskiej. Kurs ten był wysoko oceniany przez 
uczestników i kadrę Szkoły. Za swoje dokonania został w 2009 wpi-
sany do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”, co było 
jedną z najwyższych i najbardziej cenionych form uznania w wojsku. 
Uroczystość z tym związana odbyła się z udziałem Ministra Obrony 
Narodowej oraz kierowniczej kadry Wojska Polskiego w Warszawie 
po spotkaniu z Panem Prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim, 
na które chor. Szpak został również zaproszony. 12 stycznia 2015 
chor. Szpak pożegnał służbowo Drawno i w celu dalszego pełnienia 
służby przeszedł do Wałcza, jest jednak nadal mieszkańcem Drawna. 

Andrzej Szutowicz

Red. Serdecznie dziękujemy autorowiza przybliżenie nam sylwetki 
i  dokonań sapera chr. sztab. Jacka Szpaka. Jeśteśmy przekjonani, że 
postawa żołnierska i osiągnięcia zostaną docenione przez saperów.

WZ
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Modlin położony w zakolu Wisły, w miejscu, gdzie Narew kończy 
swój bieg, sąsiaduje z północno-zachodnim krańcem Kampino-
skiego Parku Narodowego. Po drugiej stronie Wisły usytuowany 

jest Kazuń oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Rejon ten, ze względu na walory 
operacyjne, od wielu wieków przyciągał uwagę wojskowych strategów.

W latach 1655-1656 Szwedzi pod dowództwem feldmarszałka Stein-
bacha przy ujściu Narwi do Wisły na terenie tak zwanej obecnie Stoczni 
[Kazuń] założyli obóz warowny. Były to drewniano-ziemne umocnienia. 
Ufortyfikowanie cypla między Wisłą a Narwią jest przypuszczalnie pierw-
szym dużym przedsięwzięciem inżynieryjnym wykonanym w tym rejonie. 
Później rejonem ujścia Narwi do Wisły zainteresowali się Francuzi.. Cesarz 
Napoleon polecił wybudować tam twierdzę..Początek prac przy budowie 
umocnień nastąpił w 1807 roku. Kierował nimi Szef Inżynierii Wielkiej 
Armii gen. Fransois Chaseloup-Lanbet. W  pobliżu wsi Modlin na wy-
sokim brzegu Wisły wybudowano   drewniano-ziemną   pięciobastiono-
wą  twierdzę. Równocześnie wykonano szereg prac w Kazuniu i Nowym 
Dworze, w wyniku czego powstały tam dwa przedmościa, które osłaniały 
most Modlin-Kazuń. Wszystkie te umocnienia utworzyły warowny zespół 
zamykający węzeł komunikacyjny wideł Wisły i Narwi. W ten sposób Mo-
dlin wraz z Kazuniem stał się obok Zamościa jednym z najpotężniejszych 
punktów obronnych  Księstwa Warszawskiego. W połączeniu z twierdzą 
w Serocku i szańcem przedmostowym na Pradze cały ten region utworzył 
niezwykle ważny trójkąt strategiczny. W 1812 roku nieukończona Twier-
dza Modlińska była magazynem dla armii napoleońskiej. Wyprawa na 
Rosję zakończyła się  klęską i w roku 1813 Modlin został oblężony przez 
wojska rosyjskie. Po  długim wielomiesięcznym oblężeniu  załoga twierdzy 
złożyła broń.

Po upadku Powstania Listopadowego Rosjanie gruntownie zmoderni-
zowali fortyfikacje Modlina i Kazunia. W Modlinie wzniesiono zewnętrz-
ny obwód cytadeli z 12 bastionami i kojcami, a w 1864 roku wybudowano  
dla 20 tysięcy żołnierzy, mające blisko 3 km długości koszary. W Kazuniu  
w  latach 1832-1841 wykonano prace, w  wyniku których powstał kom-
pleks zabudowań tworzących tzw. Półksiężyc (bardzo dobrze zachowany 
do dnia dzisiejszego). Jednocześnie w 1844 roku na cyplu pomiędzy Wista 
a Narwią zbudowano potężny magazyn zbożowy (tzw. spichlerz). Ten neo-
renesansowy budynek wzniesiono z cegły na wysokim dwustopniowym 
kamiennym cokole. Obecnie spichlerz jest w ruinie. Zachowały się tylko 
zewnętrzne mury skrzydła wschodniego, część ścian działowych oraz skle-
pień. Kolejna rozbudowa Twierdzy Modlińskiej nastąpiła w latach 1878-
1880. Z uwagi na rosnący zasięg ognia artyleryjskiego, w odległości 2-6 km 
od modlińskiej cytadeli wzniesiono 8 fortów  Umocnienia wybudowano 
z cegły. Posiadały one dwa wały ochronne, z których górny przeznaczony 
był dla artylerii, a dolny dla piechoty. Po prawej stronie Wisły w odległości 
3-4 km od przedmościa kazuńskiego zbudowano 4 forty oznaczone sym-
bolami FV, F VI, FVII, FVIII. Następną modernizację przeprowadzono 

w latach 1911-1914. Zbudowano wówczas 10 fortów. Utworzyły one ze-
wnętrzny pierścień umocnień. Były to betonowe budowle, w których ścia-
ny miały do 4 metrów grubości. Aż 9 fortów znajdowało się na północ od 
Wisły. Po stronie Kazunia zbudowano tylko jeden fort (w odległości 8 km 
na zachód od przedmościa). Dodatkowo na terenie twierdzy wykonano 
umocnienia polowe oraz zasieki z drutu kolczastego.

W  pierwszej wojnie światowej (1914 – 1918) Twierdza Modlińska 
nie odegrała roli jakiej od niej oczekiwano. Podczas ofensywy niemieckiej 
w 1915 roku po krótkim, kilkunastodniowym oblężeniu twierdza została 
zdobyta. W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po woj-
nie z Rosją Radziecką (1918-1920) kazuńskie koszary zostały zajęte przez 
batalion mostowy. Batalion ten do 1936 roku składał się z  dowództwa 
i pięciu kompanii: trzech kompanii saperów, jednej szkolnej i jednej prze-
praw rzecznych. W 1936 roku batalion został unowocześniony. W  jego 
składzie znalazły się dodatkowo: park saperski i  pluton gospodarczy. 
Z dwóch kompanii saperów utworzono natomiast zmotoryzowaną kom-
panię mostową i zmotoryzowaną kolumnę pontonową. Wszystkie podod-
działy oprócz kompanii przepraw rzecznych zakwaterowane były w kosza-
rach na tzw. półksiężycu. Kompania przepraw znajdowała się natomiast 
na terenie Stoczni Modlin (w widłach Wisły i Narwi). Natomiast znaczna 
część sprzętu batalionu znajdowała się w budynku Spichlerza. We wspo-
mnianym już 1936 roku batalion otrzymał nowoczesne warsztaty, które 
zapewniały naprawę, montaż, a  nawet produkcję nowych zespołów na 
użytek pododdziału. Organizacyjnie do 1929 roku batalion był całkowicie 
samodzielny. W latach 1929-1934 należał do struktur l Brygady Saperów, 
a w 1934 wszedł w skład 3 Brygady Saperów.  

Po zasileniu przez oddziały wycofujących się armii polskiej załoga 
Modlina liczyła 22 tyś. żołnierzy. Obroną twierdzy kierował gen. Wiktor 
Thomme. Umocnienia kazuńskie stanowiły jeden z  czterech odcinków 
obrony Modlina. Zostały one obsadzone przez oddziały 8 DP a  potem 
również 30 DP. Walki pod Modlinem zaczęły się 11 września.  Początko-
wo przybył tu XV korpus lekki, który następnie został zluzowany przez 
213 i 221 DP. Po długotrwałych, zaciętych walkach, w dniu 29 września 
już po kapitulacji Warszawy, załoga Modlina złożyła broń.  Umocnienia 
Modlina zostały również wykorzystane przez Niemców w 1945 roku jako 
jedne z elementów szerokiego pasa niemieckich umocnień rozciągających 
się od Bałtyku do Karpat. Podczas ofensywy zimowej w styczniu 1945 roku 
Armia Czerwona  szybko poradziła sobie  z niemiecką obroną. Wkrótce 
po zajęciu Warszawy (17 stycznia) działające z przyczółku serockiego, ra-
dzieckie dywizje opanowały modlińską twierdzę.  Po II wojnie światowej 
w historii Modlina zaczęła się nowi epoka związana z lokalizacją jednostek 
inżynieryjno-saperskich, a na terenie fortyfikacji przedmościa Kazuń. roz-
lokowana została 2. Ciężka Brygada Saperów. Aktualnie stacjonuje tu część 
pododdziałów 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.

WLZ

Z KART HISTORII

HISTORIA TWIERDZY MODLIŃSKIEJ
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LISTA DARCZYŃCÓW WSPIERAJĄCYCH 
FINANSOWO WYDAWNICTWO, ,SAPER’’ 

GARDY Ryszard Piotr (Warszawa), KWIATKOWSKI Jan (Po-
miechówek), KWIATKOWSKI Janusz (Pomiechówek) oraz Koło 
Nr 17 SSP (Białystok), Wiesław Leszek ZĄBEK Koło nr 13 SSP 
(Rembertów).
Prezydium Zarządu Głównego SSP składa wszystkim indywidual-
nym i zbiorowym (koła SSP) DARCZYŃCOM – ogromne podzię-
kowania za finansowe wsparcie wydawnictwa „SAPER”. 

Chwała Saperom!!!

W kwartalniku "SAPER" Nr 1[63]2018 na str. 10 w artykule: Lista dar-
czyńców wspierających finansowo wydawnictwo "SAPER" wystąpiła 
pomyłka w nazwie miejscowości koła Nr 26 SSP. Jest [Warszawa], po-
winno być {Lublin}. Proszę o sprostowanie tej informacji.
Z poważaniem: Prezes Koła Nr 26 SSP w Lublinie ppłk w st. spocz. Sta-
nisław Robak.
P.S. Serdecznie przepraszamy. 

Red.

INFORMACJE

HYMN SAPERSKI
Czerwono-czarni rodzina ma miła
Czarne to ziemia, czerwona - krew w żyłach
Razem tworzymy saperski ród, grono,
A godłem naszym - orzeł z koroną.
 

Ref. Czerwono-czarni, czerwono-czarni
Nasza rodzina, wśród polskiej armii.
Czerwono – czarni, czerwono – czarni
Moja rodzina, wśród naszej armii.

Już poza nami  lata wygnania
Serca tęsknoty i rozczarowania,
A trudy walki o lepsze życie
Dały nadzieję  - Polskę w rozkwicie. 

Ref. Czerwono - czarni ...

Polsko, Ojczyzno -  dla Ciebie żyjemy
Zasługi nasze w darze niesiemy,
Choć okres wojny jest już za nami,
Nowym wyzwaniom -  także sprostamy.

Ref. Czerwono –czarni ...

Polsko kochana, dziś jesteś wolna
Piękna zasobna, pracą mozolna.
My zawsze wierni, danej przysiędze,
W służbie Ojczyzny - składamy serce.

Ref. Czerwono –czarni ...
Wiesław L.Ząbek

Szanowni Czytelnicy!

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego SSP prezentujemy 
listę darczyńców wspierających finansowo wydawanie kwar-
talnika SAPER. Dziś kolejna lista. Na szczególną uwagę za-
sługuje inicjatywa naszego kol. ppłk Janusza Kiwerskiego, 
który nie mogąc uczestniczyć [z powodu choroby] w Zjeździe 
Koleżeńskim absolwentów ROCZNIK 1960-1963 OSWinż.  
we Wrocławiu, ufundował z własnych środków finansowych 
wieniec złożony w trakcie uroczystości przez kolegów pod 
Pomnikiem Patrona Szkoły gen. Jakuba Jasińskiego, w dniu 
7 września 2018 r. 

Red.

Szanowni Czytelnicy!

Prezentujemy słowa nowego Hymnu Saperskiego, który po 
aktualizacji i aranżacji - po znanym „Marszu Saperów na ob-
czyźnie” - będzie Pieśnią Honorową naszego Stowarzyszenia. 
Prosimy o uwagi w przedmiotowej sprawie.

Red.
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INFORMACJE

Zgrupowanie Pododdziałów Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ

W  dniu 05.06.2018 r. na bazie ośrodka ćwiczeń 3. bata-
lionu drogowo-mostowego „OC KĘPA PANIEŃSKA” 
w  Chełmnie uroczyście rozpoczęto Zgrupowania Pod-

oddziałów Wojsk Inżynieryjnych DG RSZ o  profilu przeprawo-
wo - mostowym. W  szkoleniu brali udział pododdziały z  2. Pułku 
Inżynieryjnego, 5. Pułku Inżynieryjnego oraz 2. Pułku Saperów. 
Szef Oddziału Szkolenia Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ 
płk Bogdan Papierski powitał przybyłych żołnierzy na zgrupowa-
nie, omówił cele i zadania szkoleniowe jakie będą przyświecać pod-
oddziałom w  trakcie realizacji zadań. Zasadniczym celem szkolenia 
jest doskonalenie żołnierzy pododdziałów Wojsk Inżynieryjnych 
w sprawnym wykonywaniu zadań specjalistycznych w zakresie urzą-
dzania i utrzymywania przepraw promowych z wykorzystaniem par-
ku pontonowego PP-64 i  desantowych na transporterach pływają-
cych PTS-M. Sprawdzianem nabytych umiejętności było urządzenie 
i utrzymanie przeprawy promowej pododdziałów 12. Dywizji Zme-
chanizowanej przez Wisłę w ramach ćwiczenia z wojskami pk. SABER 
STRIKE-18.

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Wieliczko

Oddanie pamięci weteranom

14 czerwca 2018 roku dowódca batalionu podpułkownik Miro-
sław Zyber wraz z  żołnierzami wziął udział w  spotkaniu edu-
kacyjno-wychowawczym młodzieży z  Pomorza Zachodniego 

z  weteranami pt.: „Oblicze wojny widziane oczami żołnierza i  arty-
sty”. Spotkanie odbyło się w  Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi 
Przelewickiej w Przelewicach. Programowi uroczystości towarzyszyła 
artystyczna oprawa z udziałem orkiestry wojskowej ze Szczecina, chó-
ru w wykonaniu seniorów oraz wierszy patriotycznych organizatorki 
spotkania pani Krystyny Nawój. Spotkanie odbyło się między inny-
mi pod patronatem Posła na Sejm RP pana Michała Jacha. Przedsię-
wzięcie miało edukacyjny wymiar dla młodzieży szkolnej bo miało 
przybliżyć obraz wojska i żołnierzy oraz prawdziwe i smutne oblicze 
wojny. Ale przede wszystkim miało być dla uczniów przestrogą aby 
w ich głowach nie powstał pomysł budowania ludzkiej rzeczywistości 
na krzywdzie i cierpieniu drugiego człowieka. 

Najstarszym uczestnikiem spotkania był weteran kapitan w  stanie 
spoczynku pan Stanisław Olchowy, świadek forsowania Odry w  1945 
roku. Wzruszającym momentem była chwila kiedy pan Stanisław stanął 
na środku sali i zaczął śpiewać pieśń patriotyczną dla przybyłych gości. Na 
koniec spotkania można było obejrzeć wystawę prac sierżanta Szymona 
Mutwickiego pt.: „Dzieci Afganistanu”. 

I tak jak mówią słowa wiersza pani Krystyny Nawój „Wojna jest naj-
większym potworem ja żołnierz Wojska Polskiego - wszyscy żołnierze te 
słowa wypowiadają. A oni mieli po dwadzieścia kilka lat, życie stało przed 
nimi otworem…”- wojna jest zawsze totalna i niesie za sobą wiele krzywdy, 
cierpienia i smutku. Dlatego trzeba pamiętać o tych, którzy polegli za naszą 
wolność i spokój oddając cześć i pamięć przez organizację takich spotkań 
i uczestnictwo w nich. 

Tekst i zdjęcia: szer. Judyta Młynarczyk

Marsz weterana

My Weterani
poturbowani zewnątrz.
Poszarpani od środka,
ale wierni miłości
do polskiego munduru.
Nigdy nie budujemy
między ludźmi muru.
Jesteśmy tam,
gdzie jest potrzeba,
bo o bezpieczeństwo bliźniego
dbać trzeba!!!
Byliśmy jak ziarnka piasku
w Iraku, w Afganistanie
i w każdym z Nas
ślad każdej misji zostanie.
Przywieźliśmy ze sobą: ból, strach i łzy,
abyś bezpiecznie mógł
Tu żyć Ty człowieku dwudziestego pierwszego wieku.

Krystyna Aleksandra Nawój - „Poetka Michalina”
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Wychowanie w duchu patriotyzmu

Najlepszy Kierowca Wojsk Lądowych 2018 roku

Na prośbę wychowawców z Brazilian Soccer Schools ze Stargardu 5 lipca 2018 roku 
Czerwone Koszary, w ramach półkolonii letnich odwiedziły dzieci, które wywo-
dzą się także z rodzin wojskowych. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w Sali Tradycji batalionu, gdzie dzieci poznały 
tradycje jakie dziedziczy 2. stargardzki batalion saperów, a także zobaczyły pamiątki i eks-
ponaty wojskowe związane z batalionem. Następnie w Parku Sprzętu Technicznego na 
dzieci czekały ciężkie maszyny inżynieryjne, które pomagają saperom wykonywać swoje 
zadania między innymi podczas szkolenia na poligonie. Wiele radości sprawiło wejście do 
środka maszyn tak by przez chwilę poczuć się jak żołnierz. „W środku było super, ale jest 
tam tak malutko miejsca. Fajnie, że pan żołnierz pozwolił nam założyć hełm. Tylko jest bar-
dzo ciężki.”- powiedział jeden z wychowanków. Swój sprzęt zaprezentowali także żołnierze 
z Patrolu Rozminowania. Obowiązkowym punktem wycieczki był pokaz broni osobistej 
przydzielonej żołnierzom. W asyście żołnierzy dzieci mogły zobaczyć broń z bliska, spo-
sób jej rozłożenia i złożenia, a także wziąć do ręki i poczuć jej prawdziwy ciężar.

Była to cenna lekcja patriotyzmu dla dzieci, przepleciona wieloma atrakcjami tak aby 
utkwiła w ich pamięci na dłużej. Choć na co dzień grają w piłkę nożna i interesują się spor-
tem to kto wie może w przyszłości zamarzą by zostać jednym z nas - żołnierzem.

Tekst: szer. Judyta Młynarczyk
Zdjęcia: Joanna Wężowska

Jak długo służy Pan na stanowisku kierowca?
Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w  2009 roku zostałem 

wyznaczony na stanowisko kierowcy. Do 2011 roku służyłem na kompa-
nii pontonowej jako kierowca. Od 2011 roku służę w strukturach Patrolu 
Rozminowania nr 3 na stanowisku kierowca- ratownik. 

Proszę opowiedzieć jakie zadania wykonuje pan na co dzień podczas 
swojej służby?

Praca w Patrolu Rozminowania nie należy do łatwych. Jest to związane 
z dużą dyspozycyjnością i licznymi wyjazdami, o każdej porze dnia. Ponadto 
mój etat jest związany z zabezpieczeniem medycznym w sytuacji zagrożenia 
życia. Oprócz tego bardzo ważna jest dbałość o sprzęt, który musi być ciągle 
sprawny i w gotowości do użycia. 

Ostatnio zdobył Pan II miejsce w  konkursie „Najlepszy Kierowca 
Wojsk Lądowych 2018 roku”. Proszę opowiedzieć jak się Pan do niego 
przygotowywał?

Przygotowania polegały głównie na powtórzeniu wiadomości z przepi-
sów ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowy i eks-
ploatacji sprzętu, zasad udzielania pierwszej pomocy . Do konkurencji prak-
tycznych nigdy się nie przygotowywałem i uważam, że najlepszą praktykę 
mam na co dzień podczas wykonywania swoich zadań. 

Czy można powiedzieć, że prowadzenie samochodu to Pana pasja?
Zdecydowanie tak. Staram się to robić najlepiej jak potrafię. Jak byłem 

małym chłopcem lubiłem się bawić samochodami i majsterkować przy sa-
mochodzie razem z tatą. Cieszę się, że wojsko dało mi taka możliwość żeby 
połączyć pracę z tym co lubię. Staram się być bardzo dobrym kierowca za-
równo w pracy jak i życiu prywatnym. Wiadomo, że nie wszystkie sytuacje 
drogowe można przewidzieć. Nigdy nie wiadomo, kto siedzi za kierownicą 
w aucie jadącym po przeciwnej stronie. Ale na pewno jestem odpowiedzial-
nym kierowcą. 

Jakie cechy według Pana powinien mieć dobry kierowca?
Dobry kierowca powinien być przede wszystkim opanowany, nie po-

winny mieć na niego wpływ zachowania innych kierowców w ruchu dro-
gowym. Oprócz tego powinien cechować się postawa odpowiedzialności. 
W sytuacjach zagrażających powinien szybko reagować i mieć umiejętność 
przewidywania zachowań w ruchu drogowym.

Proszę opowiedzieć w jakich konkursach brał Pan udział dotychczas.
W 2010 roku pierwszy raz zostałem wytypowany jako najlepszy kierow-

ca i reprezentant batalionu 
na zawody w  12. Dywizji 
Zmechanizowanej. Wtedy 
zająłem VI miejsce i  było 
dla mnie ogromnym suk-
cesem móc rywalizować 
z  najlepszymi kierowca-
mi z  innych jednostek. 
Spodobała mi się forma 
konkursu oraz możliwości 
sprawdzenia swoich umie-
jętności. W  kolejnych la-
tach jako najlepszy kierowca batalionu przystępowałem do kolejnych kon-
kursów zbliżając się do szczebla Wojsk Lądowych. W 2016 roku zająłem II 
miejsce na szczeblu Wojsk Lądowych a w 2017 roku III miejsce. W tym roku 
czyli w 2018 zająłem także wysokie bo II miejsce, uzyskując tytuł „Najlepszy 
kierowca Wojsk Lądowych 2018 roku”. Od 2012 roku uczestniczyłem 
w konkursach Wojsk Lądowych zbliżając się do podium. Jestem coraz bliżej 
zwycięstwa. We wrześniu br. po raz III wezmę udział w konkursie na naj-
lepszego kierowcę Sił Zbrojnych. Jest to dla mnie duże wyzwanie i szansa na 
wygraną. W poprzednich latach nie udało mi się stanąć na podium dlatego 
liczę, że w tym roku moja forma będzie jeszcze wyższa. 

Jak się udaje Panu utrzymać tak wysoki poziom wyszkolenia?
Moja receptą na sukces jest po prostu praktyka. Dzięki licznym wyjaz-

dom służbowym mogę się ciągle szkolić i doskonalić swoje umiejętności. 
Zwycięstwa w konkursach są dla mnie wyróżnieniem. Cieszę się, że mogę 
w ten sposób reprezentować swój batalion na zewnątrz i przynosić w ten 
sposób dumę moim przełożonym. Wszystko to składa się na to, że chcę być 
jak najlepszy i zajmować wysokie miejsca. 

Jakie są Pana plany zawodowe na przyszłość?
Bliższe plany są związane oczywiście z konkursem, który czeka mnie 

we wrześniu. A te dalsze są związane z możliwością dostania się na szkołę 
podoficerską. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w rywalizacji na szczeblu 
Sił Zbrojnych oraz spełnienia planów na najbliższą przyszłość.

Tekst i zdjęcia: szer. Judyta Młynarczyk

Rozmowa ze starszym szeregowym Maciejem Milasem - kierowcą-ratownikiem ze stargardzkie-
go Patrolu Rozminowania nr 3, który już od kilku lat utrzymuje się w czołówce najlepszych kierow-
ców 12 Dywizji Zmechanizowanej, a także zdobywa wysokie miejsca w konkursach na szczeblu Wojsk 
Lądowych. 
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EPITAFIA

Odszedł na wieczną wachtę najstarszy saper RP
kmdr mgr inż. Zygmunt BIELSKI

Witam serdecznie Kolegium Redakcyj-
ne Pisma Stowarzyszenia Saperów Polskich 
„SAPER”, z  ogromnym wzruszeniem zapo-
znałam się z Epitafium poświęconym moje-
mu Tacie - Śp. kmdr. ppor. w st. spocz. inż. 
Karolowi Komarowiczowi, zamieszczonym 
w Nr 1(63) 2018 WARSZAWA ROK XVIII. 

Bardzo dziękuję za jego umieszczenie 
i przytoczenie życiorysu Taty.

Jednakże w tym tekście znajdują się dwa 
poważne błędy.

Jeden dotyczy nazwiska, które brzmi: 
KOMAROWICZ, a nie jak Państwo napisa-
liście: Komorowicz.

Drugi, to informacja, że ojciec Taty - 
Wacław KOMAROWICZ był żołnierzem 

zawodowym. Otóż był On Komendantem 
Policji Państwowej. Jest o Nim wspomnienie 
w  tekście Pana Bogusława Sobolewskiego: 
„Na kresach II Rzeczypospolitej” Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo, 2004, strona 
pierwsza, akapit czwarty.

(http://www.mojewojennedziecinstwo.
pl/pdf/14_sobolewski_nakresach.pdf)

Jeśli byłaby taka możliwość to bardzo 
proszę o umieszczenie w kolejnym wydaniu 
sprostowania owych błędów.

Zwłaszcza ważnym dla mnie i Brata oraz 
całej naszej rodziny jest podanie właściwego 
nazwiska Taty - Śp. kmdr. ppor. w st. spocz. 
inż. KAROLA KOMAROWICZA.

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam całe 
Kolegium Redakcyjne i  dziękuję za pamięć 
o Tacie.

Z poważaniem 
Dorota Dzierzgwa z d. KOMAROWICZ

Od Redakcji:

Zespół redakcji kwartanika „Saper” ser-
decznie przeprasza za zaistniały błąd.
Zamieszczony materiał autorski nie był 
sprawdzony i zweryfikowany przez Redak-
cję.

Redaktor Naczelny
płk dr Wiesław L.Ząbek

SPROSTOWANIE
CZYTELNICY PISZĄ

Z głębokim żalem pożegnaliśmy w dniu 
13 lipca 2018 r. naszego Przyjaciela, Kolegę 
i wychowawcę wielu pokoleń morskich sape-
rów – Pana kmdr mgr inż. Zygmunta BIEL-
SKIEGO. Nieubłagalna śmierć zabrała Go 
spośród nas, okrywając niewypowiedzianym 
żalem nie tylko najbliższych, ale również to-
warzyszy broni i serdecznych przyjaciół oraz 
byłych podwładnych i współpracowników. 

Bardzo ciężko jest żegnać ludzi nam bli-
skich, odchodzących na zawsze. Trudno za-
tem pogodzić się z myślą, że nie ma już wśród 
nas tego powszechnie cenionego i  szanowa-
nego człowieka, zachwycającego wojskowe 
otoczenie swą wiedzą i kulturą osobistą, zna-
jomością kilku języków obcych, błyskotliwo-
ścią, zawsze pogodnego i niezmiernie życzli-
wego otoczeniu, niezrównanego gawędziarza, 
który całe swoje życie poświęcił ukochanej 
Marynarce Wojennej.

Nasz, nieodżałowanej pamięci Komandor 
Zygmunt Bielski urodził się 15 sierpnia 1924 
roku w  rumuńskiej miejscowości Vatra-Do-
rnei na Bukowinie. Jako obywatel rumuński 
polskiego pochodzenia, Polak z krwi i kości, 
transportem kolejowym przez Żytomierz do-
stał się do Riazania, gdzie w maju 1944 roku 
zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskie-
go. Mając ukończone ówczesne liceum oraz 
kartę powołania do wojska został skierowany 
do kompanii saperów w Riazańskiej Central-
nej Szkole Podchorążych. Po jej ukończeniu, 
w  marcu 1945 roku, otrzymał przydział do 
13 sbsap 6DP 1AWP. 

Jako dowódca plutonu saperów brał 
udział w  forsowaniu Kanału Hohenzoller-
nów i rzeki Haweli. Za niezwykle pomysłowe 
i umiejętne wykorzystanie miejscowego tabo-
ru rzecznego i szybką przeprawę 14 pp został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Zaraz po 
wojnie już jako szef sztabu batalionu brał 
udział w  rozminowaniu terenów nad Nysą 
Łużycką, po stronie niemieckiej, a  od 1946 
roku wielu rejonów południowej części kra-
ju, między innymi Bielska Białej, Oświęcimia, 
Wadowic oraz Jasła. 

W  1953 roku ukończył Wojskową Aka-
demię Inżynieryjną w ZSRR i od tego czasu 
swoje losy związał z  Marynarką Wojenną. 
W  latach 1953-1955 jako szef Wydziału Bu-
downictwa Fortyfikacyjnego Dowództwa 
MW, kierował odbudową, rozbudową i  mo-
dernizacją portów wojennych oraz rozbudo-
wą obiektów fortyfikacyjnych na wybrzeżu. 

Od 1955 roku aż do zwolnienia z wojska 
to jest do listopada 1984 roku - prawie 30 lat, 
z  powodzeniem kierował Inżynierią Mor-
ską Marynarki Wojennej. Podległy - prawie 
80-osobowy zespół wysoko kwalifikowanych 
specjalistów z  własnym biurem projekto-
wym - realizował pełne spektrum zadań in-
żynieryjnych, operacyjnych i szkoleniowych. 
Był głównym inicjatorem i wykonawcą opra-

cowania zasad zabezpieczenia inżynieryjnego 
załadunku i  lądowania desantu morskiego 
z  wykorzystaniem parku pontonowego t. 
„PP-64”, wystrzeliwania ładunków wydłu-
żonych z  okrętów desantowych na zapory 
w miejscu lądowania.

Był również bardzo dobrym organizato-
rem szkolenia i  pracy sztabowej, torującym 
postęp w obszarze zabezpieczenia inżynieryj-
nego działań sił Marynarki Wojennej. 

Pod jego kierownictwem zostały opraco-
wane wszystkie niezbędne instrukcje, pod-
ręczniki i  materiały pomocnicze dotyczące 
inżynierii morskiej.

Za swoją wzorową służbę uhonorowany 
został wieloma odznaczeniami państwowymi 
i  resortowymi w  tym: Krzyżem Oficerskim 
i  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Roz-
minowanie Kraju”.

Ten wspaniały człowiek miał oprócz tego 
czas na życie prywatne, rodzinne i działalność 
społeczną. Oddawał się również swojemu 
hobby – namiętnie wędkował. Poza członko-
stwem w PZW, przez prawie dwadzieścia lat 
był członkiem zarządu WKS „Flota”. Odzna-
czony także złotym medalem Zasłużonego 
działacza kultury i sportu. 

Komandor Zygmunt Bielski pochowany 
został w  Gdyni, na cmentarzu Marynarki 
Wojennej w rodzinnej mogile w asyście woj-
skowej, a pożegnany przez najbliższych oraz 
grono kolegów i przyjaciół.

Spoczywaj w  pokoju Panie Komando-
rze w  ziemi przez siebie wybranej, pełnej 
historycznej chwały - zawsze polskiej zie-
mi Trójmiasta. Niech Ci ona lekką będzie! 
Cześć Twej Pamięci!

kmdr (r) Andrzej WALOR






