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KI W  dniu 10.08.2019 r. z  okazji 75. 

rocznicy walk na środkowej Wiśle 
odbyła się w m. Skurcza gm. Wilga 

uroczystość patriotyczno-wojskowa, zorga-
nizowana przez Zarząd Inżynierii Wojskowej 
IRW DG RSZ WP i  Stowarzyszenie Saperów 
Polskich przy udziale władz samorządowych 
Gminy Wilga. 

Na okładce: składanie kwiatów przez po. 
Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej płk dypl.  
Adama Przygodę w towarzystwie prezesa SSP 
płk dypl. Tadeusza Dzikowskiego.

Red.

Szanowni Czytelnicy,

Jubileuszowym numerem 2-3[67] 
2019 „SAPERA” kontynuujemy tra-
dycje 70. rocznicy wydania pierwsze-

go numeru biuletynu SAPER na Obczyź-
nie, a zarazem 20-lecie wydawania pisma 
Stowarzyszenia Saperów Polskich, kwar-
talnika SAPER. Wpisuje się ono w  obcho-
dy 100-lecia odzyskania Niepodległości 
oraz 80. Rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej. Wyrazem tego była zorganizowana 
w ramach Święta Stowarzyszenia Saperów 
Polskich, w dniu 25 czerwca 2019 r. konfe-
rencja popularno-naukowa nt.: Inżynieria 
Wojskowa w wojnie obronnej II Rzeczy-
pospolitej we wrześniu 1939 r. 

Z  KART HISTORII kontynuujemy 
II część artykułu płk dypl. Grzegorza Mi-
siaka „Rozminowanie Warszawy w 1944-
1945 r.,” oraz płk dypl. Tadeusza Dzikow-
skiego „Historia Kanału Augustowskiego”, 
zbudowanego według projektu inżyniera 
ppłk [gen.] Ignacego Prądzyńskiego, w la-
tach trzydziestych XIX w. Polecamy rów-
nież artykuł pióra płk dr Wiesława L.Ząb-
ka „Spojrzenie na Wrzesień 1939  r.” sta-
nowiący uzupełnienie problematyki pre-
zentowanej wyżej konferencji popular-
no-naukowej. W aktualnym numerze sa-
pera przypominamy także Polskie Drogi 
Do Niepodległości. Środkowa Wisła u za-
rania dziejów, które stanowiły kanwę fol-
deru wydanego z okazji 75. rocznicy walk 
żołnierzy 1. AWP w  1944  r. Nawiązuje-
my do tych wydarzeń w dziale TRADY-
CJE, gdzie prezentujemy obszerne rela-
cje z uroczystości patriotyczno-wojskowej 
w  m. Skurcza nad Środkową Wisłą oraz 
75. rocznica utworzenia 2. Mazowieckie-
go Pułku [Brygady] Saperów w Kazuniu.

Z  ŻYCIA KÓŁ SSP. W  tym nume-
rze podkreślamy podobne uroczystości 
organizowane przez terenowe koła SSP 
w kołach i garnizonach saperskich, m.in.: 
we Włocławku, Chełmnie czy Gorzowie 
Wlkp. 

SAPERSKIE SPOTKA-
NIA – to relacja z  tradycyj-
nych zlotów byłych podcho-
rążych OSWInż. we Wro-
cławiu, m.in. rocznika 1961-
1964 oraz promocji 1976 r. 
zorganizowanego w  Gru-
dziądzu.

INFORMACJA: obszer-
ne materiały z  Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu 
Obronnego KIELCE 2019 
i  prezentacja firm patronac-
kich SSP: LUBAWA SA; BEL-
MA SA; MEGMAR i AUTO-
BOX. 

Z  ŻAŁOBNEJ KARTY: 
Ostatnia droga śp. gen. bryg. 
Ryszarda Żuchowskiego oraz 
śp. płk mgr inż. Władysława 
Jasieńskiego i śp. mgr Anato-
la Czajki.

Dla przypomnienia in-
formuję o  przesyłaniu ma-
teriałów na płytach CD lub 
pocztą elektroniczną bezpo-
średnio do Redakcji

Pozdrawiam
redaktor naczelny

dr Wiesław L. Ząbek 
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Budowa przeprawy pontonowej w Warszawie

W dniu 30 sierpnia wojewoda mazowiecki zwrócił się do Mi-
nistra Obrony Narodowej z wnioskiem o wsparcie admini-
stracji publicznej w sytuacji kryzysowej związanej z awarią 

kolektora ścieków i niekontrolowanym ich zrzutem z prawobrzeżnej 
Warszawy do Wisły. Wsparcie polegało na wybudowaniu przepra-
wy pontonowej, która będzie konstrukcją wsporną (nośnikiem) dla 
rur łączących uszkodzony kolektor ściekowy z oczyszczalnią ścieków 
Czajka.

Zadanie otrzymał Dowódca Generalny RSZ, który polecił do-
wódcom 2. Inowrocławskiemu Pułkowi Inżynieryjnemu oraz 2. Ma-
zowieckiemu Pułkowi Saperów realizację zadania. Ze względu na 
wagę przedsięwzięcia realizowano rozpoznanie rejonu planowanej 
przeprawy, zabezpieczenie logistyczne, organizację dowodzenia oraz 
podjęto decyzję o natychmiastowym przemieszczeniu sił w rejon pla-
nowanego zadania. Siły i środki wojsk inżynieryjnych wspierane przez 
Żandarmerię Wojskową rozpoczęły przemieszczanie już 30 sierpnia 
z garnizonu Inowrocław, Chełmno i Dęblin (w tych jednostkach funk-
cjonują pododdziały pontonowe cz. P). Na następny dzień rozpoczę-
to budowę odcinków mostowych, co przy ograniczonej możliwości 
zrzutu bloków pontonowych oraz niski poziom wody w Wiśle poważ-
nie utrudniał wykonanie zadanie. Na dowódcę Wojskowego Zgrupo-
wania Zadaniowego Warszawa został wyznaczony dowódca 2. pinż - 
płk Bogdan Prokop, a na Zastępcę Zgrupowania zastępca dowódcy 
2. psap - ppłk Artur Gruszczyk. 

Wyzwaniem dla saperów był między innymi manewr tech-
niczny odcinkami mostu pontonowego pod mostem im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie przy bardzo niskim stanie wody. Zada-
nie ukończono 3 września o  godz. 10.30. Układanie rurociągu  
z  rur firma cywilna zakończyła 7 września. Sprawdzenie rurocią-
gu i  jego napełnianie nastąpiło w dn. 9 września. Pełne napełnienie 
i osiągnięcie zdolności trwało do 11.09. Podczas funkcjonowania mo-
stu z 2. pinż i 2. psap 60 żołnierzy pełni całodobową służbę dyżurną 
utrzymując przeprawę mostową. 

W  zadaniu budowy mostu zaangażowanych było 174 żołnierzy 
i 110 jednostek sprzętu wojskowego (SpW) oraz 2,33 kompletu parku 
pontonowego. Most ma 244 m długości (wstęga typu C) i  przenosi 
obciążenie do 50 t. Działanie pułków przy realizacji zadania wspiera-
ła Żandarmeria Wojskowa, Centrum Reagowania Kryzysowego oraz 
9. bdow/9. BWD.

G.M.



2-3(67) 2019                                                                                                                                                               3

75. rocznica sformowania 
2. Mazowieckiego Pułku Saperów

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

W dniu 6 września 2019 roku w Nowym Dworze Mazowiec-
kim odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy sformowania 
2. Mazowieckiego Pułku Saperów połączone z Dniem otwar-

tych koszar. 
Historia 2. Mazowieckiego Pułku Saperów bierze swój początek 

od wydania Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w 1944 
roku o powołaniu 2. Brygady Saperów, której formowanie rozpoczęło 
się w miejscowości Włodawa. 

Aby nadać wyjątkowego charakteru tej rocznicy, żołnierze 2. pułku 
saperów jako kontynuatorzy chlubnych tradycji 2. Warszawskiej Bryga-
dy Saperów w dniu 12 września 2019 roku uczestniczyli w uroczystości 
upamiętniającej powstanie 2. Warszawskiej Brygady Saperów we Wło-
dawie.

Święto pułku swoją obecnością zaszczycił Szef Zarządu Inżynierii 
Wojskowej DGRSZ Pan płk Marek Wawrzyniak. 

Tego dnia licznie przybyli do jednostki zaproszeni goście oraz dzieci 
i młodzież ze szkół z Nowego Dworu Mazowieckiego, Kazunia Nowe-
go, Płońska i  Gozdowa. Święto uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego im. Józefa Wybickiego z Warszawy. Podczas zbiórki 
na placu apelowym żołnierze otrzymali akty mianowania na wyższe 

stopnie wojskowe, medale oraz odznaki pamiątkowe 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów. 

Po uroczystej defiladzie pododdziałów, w  której oprócz podod-
działów pułku udział wzięli żołnierze 3 batalionu drogowo – mostowe-
go z Chełmna oraz uczniowie klasy II o profilu wojskowym z Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica z Płońska, żołnierze 1 batalionu 
inżynieryjnego zaprezentowali pokaz „Musztry paradnej” oraz pokaz 
„Walki wręcz”. Występy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
i wzbudziły wielki podziw i zachwyt wśród przybyłych gości.

Po zakończonych występach dzieci i młodzież wzięła udział w przy-
gotowanych tego dnia dla nich atrakcjach takich jak: możliwość obej-
rzenia sprzętu wojskowego, nauka strzelania na trenażerach, przejście 
ścieżką saperską, udział w  zawodach sportowych, nauka udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz możliwość spróbowania woj-
skowej grochówki.

Uroczystości zakończyły się piknikiem saperskim w Kazuniu No-
wym, zorganizowanym dla rodzin żołnierzy i pracowników ron 2psap, 
podczas którego wystąpiły zespoły „Defis” i „Top Girls”. 

mjr Agnieszka Królak
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Z KART HISTORII

Rozminowanie Warszawy cz. II

Organizacja pracy podczas rozminowania była zróżnicowana 
i  zależała głównie od rodzaju sprawdzanego obiektu lub te-
renu. Inna była w czasie sprawdzania ulic, placów i skwerów, 

a  zupełnie odmienna, gdy usuwano miny i  przedmioty wybuchowe 
z budynków, zakładów przemysłowych, urządzeń gospodarki komu-
nalnej itp.

Sprawdzanie ulic i dróg w mieście, z których znaczna część była 
zagruzowana zburzonymi budynkami, prowadziły zazwyczaj plutony, 
na bazie których tworzono trzy grupy minerskie i odwód. Grupy mi-
nerskie ustawione kątem w przód posuwały się wzdłuż ulicy lub drogi.

Grupa pierwsza (czołowa) - składająca się z  podoficera i  trzech 
dobrze: wyszkolonych saperów - prowadziła rozpoznanie jezdni, 
oznakowywała wszystkie wykryte miny i środki wybuchowe.

Grupa druga - jądro rozminowania - składała się z 6-8 saperów 
(drużyny), pracowała za grupą pierwszą w  odległości około 100 m. 
Prowadziła dodatkowo rozpoznanie i  sprawdzanie oznakowanych 
miejsc oraz usuwanie min i niewybuchów.

Grupa trzecia posuwała się za drugą również w odległości około 
100 m, składała się z 6-8 ludzi (drużyny saperów). Podzielona była na 
dwie podgrupy po 3-4 ludzi, które sprawdzały chodniki i teren przyle-
gły na odległość 25-50 m, po obu stronach ulicy lub drogi.

Odwód, składający się zazwyczaj z 4 saperów, przemieszczał się za 
trzecią grupą w odległości około 50 m. Przygotowywał ładunki mate-
riału wybuchowego i niszczył wykryte miny, a także jeżeli zachodziła 
potrzeba - podmieniał inne grupy.

Takie ugrupowanie plutonu zapewniało odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa poszczególnym grupom i dość sprawne nimi dowo-
dzenie.

Wszystkie grupy wyposażone były w macki minerskie i wykrywa-
cze min oraz inny sprzęt i materiały niezbędne do wykrywania mm, 
ich usuwania z miejsca i niszczenia. Na ogół rozbrojone miny i wszel-
kie niewybuchy niszczono w  wydzielonych miejscach, poza ulicami 
lub drogami.

Pola minowe znajdujące się na placach, skwerach. w  parkach 
i otwartym terenie, np. nad Wisłą lub na obrzeżach miasta, rozmino-
wywano zazwyczaj siłami plutonu, przeważnie sposobami ręcznymi, 
szerzej opisanymi w następnym rozdziale w podrozdziale „Technika 
rozminowania zapór minowych”.

Organizacja pracy podczas sprawdzania i  rozminowania róż-
nych obiektów, takich jak: gmachy, budynki mieszkalne, zakłady 
pracy, urządzenia gospodarki komunalnej itp. zależała przede 
wszystkim od ich położenia, charakteru, konstrukcji i wielkości,

Obok założonych licznych pól minowych i grup mln, zamino-
wanych ulic, placów i  barykad, saperzy niemieccy przygotowali 
do zniszczenia prawie wszystkie dotychczas ocalałe obiekty. Przy-
kładowo dwie duże bomby lotnicze o  ciężarze 250-500 kg każda 
założone jako miny pułapki wykryto w  elektrowni na Wybrzeżu 
Kościuszkowskim. Podobne pułapki znaleziono w budynkach przy 
ul. Kopernika 36, Czerniakowskiej 150, budynku Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, Teatrze Polskim i  wielu innych. W  tune-
lu kolejowym na odcinku od Dworca Głównego do ul. Smolnej, 
uruchamiająca warszawski węzeł kolejowy 1. Gwardyjska Brygada 
Wojsk Kolejowych 1. FB wsparta siłami 8. gwardyjskiego batalionu 
minowania specjalnego zdjęła 40 ładunków po 100 kg i 20 ładun-
ków po 40 kg materiału wybuchowego, umieszczonych w niszach 
ścian tunelu. Poza tym w 13 wnękach między filarami zgromadzo-
no po 100 pocisków artyleryjskich, w których miny założono jako 
detonatory. Wszystkie ładunki połączono siecią elektryczną, które 
w odpowiednim momencie miały być wysadzone w powietrze. Je-
dynie szybkie okrążenie Warszawy i  zdobycie jej przez 1. Armię 
WP oraz paniczna ucieczka Niemców z miasta, zapobiegły znisz-
czeniu tunelu. Jego rozminowanie zakończono do 2 lutego 1945 r.

Najwięcej różnych środków wybuchowych umieszczonych 
w  wielu obiektach zebrały pododdziały 2. Brygady pracujące 
w Śródmieściu. Dużo ładunków (fugasów) sporządzanych z mate-
riału wybuchowego, min, pocisków, bomb itp. wykryły w  obiek-
tach położonych przy ul. Świętokrzyskiej, Prostej, Pańskiej, Towa-
rowej, Szymborskiej, Królewskiej i na Krakowskim Przedmieściu. 
Zlikwidowały także składy pocisków artyleryjskich przy ul. Bagno 
i amunicji przy ul. Kolejowej oraz wiele innych skupisk śmiercio-
nośnych przedmiotów, rozmieszczonych w ruinach miasta. Podob-
nych przykładów przygotowań do wyburzenia różnych ocalałych 
obiektów stolicy można by wymienić znacznie więcej.

Stopień zagrożenia minowego w mieście był różny. Obok zami-
nowanych ulic, barykad, placów, posesji i domów, największe za-
grożenie było wzdłuż lewego brzegu Wisły, na których wykryto 33 
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Z KART HISTORII
pola minowe. Najwięcej założono ich w rejonie działania kompanii 
kpt. Machowa, gdzie na odcinku od portu Czerniakowskiego do 
ul. Kościelnej wykryto 14 pól. W rejonie 29. batalionu 2. Brygady, 
na Wybrzeżu Gdańskim od ul. Kościelnej do Cytadeli znaleziono 
9 pól minowych nad Wisłą, z których dwa rozminowano, a 7 ogro-
dzono. 

Większość wykrytych pól minowych przeciw piechocie, usta-
wionych na brzegu Wisły w  celu wzmocnienia obrony przed spo-
dziewanym desantem, ogrodzono i  oznakowano. Pozostawiono je 
do rozminowania na wiosnę, gdy stopnieje niezbyt gruba warstwa 
śniegu i rozmarznie ziemia.

Jak już wspomniano, najpierw usunięto miny i amunicję z głów-
nych ulic, a następnie z bocznych, niezbędnych saperom do poru-
szania się po mieście i prowadzenia prac minerskich. W następnej 
kolejności sprawdzono główne obiekty takie, jak: dworce, ambasady, 
koszary, siedziby instytucji rządowych, uczelnie, szpitale, zakłady 
przemysłowe i gospodarki komunalnej wraz z urządzeniami, domy 
mieszkalne itp.

W ciągu pierwszych pięciu dni, od 20 do 24 stycznia, sprawdzo-
no i rozminowano 33 różne obiekty specjalnego znaczenia. 

Ponadto rozpoznano i  rozminowano: 191 km ulic. 63 obiekty 
o  znaczeniu gospodarczym i  socjalnym, 203 duże budynki miesz-
kalne.

Ogółem w tym okresie wykryto i unieszkodliwiono: 6995 mm, 
w tym 198 min pułapek, 277 bomb lotniczych, 12 327 pocisków ar-
tyleryjskich, 1378 granatów ręcznych, zdjęto z wykrytych ładunków 
14,2 tony materiałów wybuchowych,. Powyższe dane wymownie 
potwierdzają olbrzymi wysiłek saperów, jaki musieli włożyć w wy-
konanie tych prac prowadzonych w  nadzwyczaj trudnych warun-
kach i uzmysławiają niebezpieczeństwo, na które byli stale naraże-
ni. W  bardzo krótkim czasie wykonali ogrom nadzwyczaj pilnych 
i poważnych zadań, pracując od świtu do zmroku, często o chłodzie 
i głodzie, wykazując niezwykłą pracowitość, odwagę i poświęcenie.

Zasadnicze rozminowanie Warszawy trwało w  sumie 52 dni, 
a nie jak pierwotnie planowano 32 dni. Wzięło w nim udział w su-
mie w różnym czasie trzynaście polskich batalionów saperów i dwa 
radzieckie. Najpilniejsze i najważniejsze prace wykonano w pierw-
szym etapie trwającym 21 dni. Również w II trwającym 24 dni etapie 
rozminowania i  powtórnego sprawdzenia, wykonano ogromny za-
kres prac. W trzecim etapie , trwającym praktycznie od 3 do 9 marca, 
pracy było znacznie mniej. Polegała ona głownie na dodatkowym 
sprawdzeniu różnych obiektów, ulic, placów, niszczeniu wykrytych 
jeszcze i zgłaszanych przez ludność min, pocisków i  innych przed-
miotów wybuchowych.

W  wyniku prawie dwumiesięcznych prac saperów sprawdzono 
i oczyszczono tern o powierzchni 67 km2, 3352 domów mieszkalnych 
i  różnych budynków, 477 km ulic, dróg, 88 km sieci kanalizacyjnej, 
200 obiektów specjalnych, 16 km2 parków, placów, ogrodów, wysadzo-
no w powietrze 88 domów grożących zawaleniem. Podczas tych prac 
zdjęto i unieszkodliwiono: 17.210 min przeciwczołgowych i przeciw 
piechocie, 314 min pułapek, 272 różne ładunki o łącznej wadze 52 ton 
materiałów wybuchowych, 17.000 granatów ręcznych i przeciwczoł-
gowych, zniszczono 3476 bomb lotniczych, 55 286 pocisków artyle-
ryjskich i moździerzowych  co daje łącznie ponad 93 000 min i innych 
przedmiotów wybuchowych.

Rozminowanie obfitowało w  liczne bohaterskie czyny saperów 
i przykłady ich poświęcenia, uporu oraz niezwykłej odwagi i praco-
witości. Pomimo, że zewsząd groziło niebezpieczeństwo od dobrze 
zamaskowanych i chytrze założonych min od grożących zawaleniem 
się uszkodzonych budynków, które trzeba było rozminować, czy też 
w  czasie oczyszczania kanałów z  przedmiotów wybuchowych, szli 
z narażeniem życia, aby sumiennie wykonać swą powinność, bo taka 
była wówczas potrzeba. Dziś łatwo się wylicza, że saperzy wydobyli ty-
siące min, bomb, pocisków itp. Ale nikt się nie zastanawia nad tym , ile 
mozolnego trudu wymagało, przeważnie ręczne, wyciąganie ciężkich 
bomb i pocisków z piwnic, kanałów  albo opuszczanie ich z wyższych 
kondygnacji budynków, mając świadomość, że wszelka nieostroż-
ność lub upuszczenie śmiercionośnych przedmiotów zakończy się  
tragicznie. Wymagało to od saperów wysokiej odporności fizycznej 
i psychicznej, niezwykłego hartu i odwagi oraz nieraz nadludzkiej siły. 
Należy pamiętać, ze rozminowanie prowadzono w zimie przy wyso-
kich mrozach i śniegu przy mizernych warunkach socjalno-bytowych 
i żywieniowych.

Podczas rozminowania Warszawy nie obeszło się, niestety bez 
ofiar. Największe poniosła 2. Brygada Saperów, która wykonała naj-
trudniejsze zadania. Ogółem w stolicy zginęło i zmarło od ran 33 ofi-
cerów, podoficerów i saperów (z 1.BSap – 5; 2.BSap- 18;, 4.BSap – 6;, 
i 5.Bsap – 4), a 28 zostało ciężko rannych. Saperzy którzy polegli od 
min w  zdecydowanej większości zostali pochowani na cmentarzach 
stolicy.

Do prowadzenia dalszych prac przy rozminowaniu i oczyszczaniu 
z  amunicji stolicy pozostawiono 26 batalion saperów 2.BSap, który 
kontynuował prace do 15 czerwca 1945 r.

Opracował:
Grzegorz Misiak
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POLSKIE  DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
ŚRODKOWA WISŁA U ZARANIA DZIEJÓW

Z KART HISTORII

U zarania niepodległości
Dzieje oręża polskiego tak jak i wojsk inżynieryjnych sięgają początków 
państwa polskiego.  Związane są z tworzeniem systemu obrony, praca-
mi fortyfikacyjnymi wznoszeniem murów obronnych, sypaniem gro-
bli wykonywaniem czy fos, zasieków czy umocnień polowych obozów 
wojskowych. W tych przedsięwzięciach  istotną rolę odgrywały  duże 
przeszkody wodne, stanowiące z  jednej strony naturalną przeszkodę 
obronną jak też podstawowa rubież wykorzystywaną do prowadzenia 
działań militarnych. Taką rubieżą była Środkowa Wisła kanalizująca 
działania wojenne. Do historii oręża polskiego przeszedł most łyżwo-
wy króla Władysława Jagiełły zwodowany pod Czerwińskiem 1410 r. 
przez Wisłę czy działania prowadzone wzdłuż Wisły w  okresie walk 
z najazdem szwedzkim w 1656 r. króla Karola Gustawa, w tym: Bitwa 
pod Warszawą [28-30 VII 1656]; Gołębiem i Warką.  

Powstanie Kościuszkowskie
W Powstaniu Kościuszkowskim Wisła stanowiła naturalną osłonę dla 
przegrupowujących się wojsk carskich. Po nieudanym oblężeniu w lipcu 
u sierpniu 1794 r. Warszawy wojska rosyjskie wycofały się nad Pilicę. 
Katarzyna II skierowała przeciwko powstańcom armię gen. Aleksandra 
Suworowa, który kierował się przez Polesie na Warszawę. Jednocześnie 
[4 X 1794 r.] gen. Iwan Fersen postanowił przeprawić się przez Wisłę 
celem połączenia się z Suworowem. Naczelnik Powstania T. Kościuszko, 
postanowił zaatakować jego wojska, aby nie dopuścić do połączenia się 
z Korpusem Suworowa. Dnia 10 października dochodzi do bitwy pod 
Maciejowicami, która zakończyła się klęska wojsk polskich. 

I wojna światowa i Legiony Polskie
Piękną kartę oręża polskiego zapisali   Polscy w czasie I wojny światowej, 
a później walcząc w Legionach Polskich. Budowali i naprawiali drogi, 
groble, mosty zabezpieczając działania bojowe Legionistom. Do legendy 
przeszły walki 1.pp Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pod Laskami 
– Anielinem w październiku 1914 r. Dziełem saperów legionowych był  
most pontonowy na Wiśle pod Annopolem przez który przeprawiła się 
1 Brygada Legionów w lipcu 1915 roku po zwycięskiej bitwie pod Tar-
łowem i zdobyciu słynnej „Reduty Tarłowskiej”  bronionej przez wojska 
rosyjskie.

Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r.
Rejon środkowej Wisły i  ziemia Garwolińska doświadczyła historycz-
nych wydarzeń związanych z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem 
kontruderzenia Naczelnika Wodza Józefa Piłsudskiego znad Wieprza, 
podczas wolny polsko – bolszewickiej, w  sierpniu 1920 r. W  dniu 16 
sierpnia z okolic Dęblina wyszło uderzenie, w kierunku północnym 14. 
DP gen. ppor. Daniela Konarzewskiego docierając do Garwolina. Wie-
czorem 15. puł. wraz z  56. pp. obsadzili Wilgę i Garwolin, nawiązując 
w Maciejowicach łączność z oddziałami 2. DP Leg. oraz 12. BP.

Rejon środkowej Wisły w kampanii wrześniowej 1939 r.
Podjęte w  końcowym okresie II Rzeczypospolitej próby poprawie-
nia stanu obronności państwa poprzez  utechnicznienia [motoryzacji] 
wojska i rozbudowy fortyfikacyjnej kraju okazały się nie wystarczają-
ce z braku środków finansowych, Toteż w planie obronnym „Zachód” 
i inżynieryjnej rozbudowy fortyfikacji nie uwzględniono roli środkowej 
Wisły [poza Twierdzami Modlina i Dęblina] jako stałego punktu oporu. 
W czasie wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. teren od Dęblina do Góry 
Kalwarii o długości 160 km był tylko dozorowany przez 1. DP. Szybkie 
przerwanie polskiego frontu przez niemieckie jednostki pancerne spo-
wodowało, iż 4 września Naczelny Wódz marsz. Rydz-Śmigły dokonał 
reorganizację obrony i polecił sformowanie na odcinku środkowej Wisły 
armię „Lublin”, powierzając gen. dyw. Tadeuszowi Piskorowi, utrzyma-
nie mostów na środkowej Wiśle [Maciejowice, Dęblin, Puławy, Solec] 
ażeby umożliwić rozbitej armii „Prusy” odejście za rzekę. Wobec słabo-
ści posiadanych sił i środków gen. Piskor bronił tylko mostów, a pozo-
stałe odcinki były tylko dozorowane. Ciężkie walki w obronie przepraw 
rozpoczęły się od 8 września zanim obrona polska mogła zorganizować 
się. Tragiczny w  skutkach okazał się błąd rozbitych oddziałów armii 
„Prusy”, które nie wykorzystując organicznych jednostek inżynieryjno-
-saperskich, które forsowały Wisłę przy pomocy podręcznych środków 
przeprawowych. Spowodowało to poważne straty jak, m.in.: utopienie 
się części Wileńskiej BK czy 13 DP. Walki o uchwycenie przyczółków na 
Wiśle trwały do 13 września. Z chwilą przekroczenia przez siły niemiec-
kie Wisły, gen. Piskor otrzymał od  Naczelnego Wodza zwinięcie obrony 
i odejście na południowy wschód.

Bitwa pod Maciejowicami, obraz Aleksandra Orłowskiego Przeprawa 1 Brygady przez Wisłę pod Annopolem
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Saperzy na Wiśle w 1944 r.
W dniach  6-9 sierpnia razem z wojskami 1 armii przegrupowały się 
oddziały wojsk inżynieryjno-saperskich, które  w nowym rejonie ze-
środkowania przystąpiły do zorganizowania przeprawy desantowej 
i promowej oraz wspólnie z saperami Armii Radzieckiej budowy mo-
stu stałego. Zasadnicze zadania przypadły polskim saperom w dniach 
9-12 sierpnia przy organizacji przepraw potonowo-mostowych i za-
bezpieczeniu forsowania 2 i 3 DP oaz 1 BPanc. im. Bohaterów We-
steplatte. W tych dniach 9-12 sierpnia 7, 8 bsap oraz część 10 i 11 bat. 
sap. zabezpieczały przeprawę oddziałów 1. AWP na przyczółek warec-
ko-magnuszewski  wykonując 114 obrotów pontonami i  91 kursów 
promami, a  6 bpont-most wykonał 60 tonową przeprawę pontono-
wą z parku N2P dla przeprawienia czołgów  1. Brygady Pancernej, a 7 
bsap odnalazł i uruchomił barkę, na której przeprawiano też czołgi.
W dniu 9 sierpnia 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte 
weszła w podporządkowanie dowódcy 8 armii gwardii i po przepra-
wieniu się przez Wisłę w rejonie Tarnowa, została rzucona do walki 
z niemieckimi jednostkami pancernymi. Prawdziwy chrzest bojowy 
polska brygada pancerna przeszła pod Studziankami, walcząc  w cią-
gu 9-11 sierpnia z  doborowymi dywizjami niemieckimi min. z  dy-
wizją pancerną SS „Herman Goering”. Natomiast dywizje piechoty 
1AWP po przeprawieniu się przez Wisłę zluzowały oddziały radziec-
kie i zajęły obronę n przyczółku, m.in.: 3 DP i 2 DP na odcinku od uj-
ścia Pilicy do m. Grabów Zaleśny, a 1 DP zajęła obronę na odcinku od 
Karczewa do ujścia rzeki Wilgi. Pozostały tam do końca sierpnia, po 
czym skierowane zostały do walki o Pragę i udzielenie pomocy wal-
czącej Warszawy. W dniu 7 i 8 sierpnia 9.bsap 1.BSap wraz z saperami 
radzieckimi wziął udział w budowie mostu w rej. Skurczy.
Natomiast 1. Brygada Saperów wraz z  innymi jednostkami inżynie-
ryjnymi, wzięły udział w budowie mostu kombinowanego [część na 
podporach stałych , część na pontonach] w rej. Wielkolasu – Skurczy. 
Ogółem w budowie brały udział  23 kompanie saperów. Wykonany 
w rekordowym czasie [12-15 sierpnia] most o długości 915 m i no-
śności 16 ton służył po wojnie miejscowej ludności, aż do 1947 r. Po-
nadto saperzy 1. BSap wzięli udział w inżynieryjnej rozbudowie bata-
lionowych rejonów obrony w m. Mniszew.
Następnie zgodnie z rozkazem dowódcy 1. armii WP gen. Z.Berlinga, 
dowódca wojsk inżynieryjno-saperskich, płk Lisowski opracował plan 
prac obronnych w których oddzielnie ujęto zadania dla 2, 3 DP, 1. BK 
i wojsk inżynieryjnych armii, podzielonych na trzy etapy, a dotyczą-
cych pierwszej i kolejnych pozycji obronnych. Rozbudowa obiektów 
fortyfikacyjnych została poprzedzona dokładnym rekonesansem te-
renu przez dowódców dywizji, pułków i  batalionów, zorganizowa-
no instruktaż dla szefów saperów pułków i dywizji oraz dowódców 

pododdziałów inżynieryjnych, a  dla dowódców batalionów piecho-
ty zorganizowano zajęcia pokazowe dotyczące sposobu budowy bata-
lionowych rejonów obrony na specjalnie urządzonym kompanijnym 
rejonie obrony. Podobne zajęcia przeprowadzono z dowódcami kom-
panii i plutonów saperów pułków piechoty. Ten duży wysiłek szkole-
niowy i dalsze prace inżynieryjne zostały przerwane, w dniu 11 wrze-
śnia decyzją o przegrupowaniu armii do rejony Warszawy.  1. armia 
WP pozostawała w obronie przyczółka warecko-magnuszewskiego do 
12 września 1944 r., po czym przeszła na prawy brzeg Wisły z zada-
niem zorganizowania obrony wzdłuż jej wschodniego brzegu w rejo-
nie Pragi.

Wiesław L.Ząbek
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KANAŁ AUGUSTOWSKI – WIELKA BUDOWLA 
POLSKICH INŻYNIERÓW WOJSKOWYCH

Cz. II
Każdego roku trasę kanału przemierzają tysiące turystów. Większość wie, że Kanał Augustowski to zabytek, ale nie wszyscy słyszeli o tym, że jest to 
jedyny w Europie, zachowany prawie w niezmienionym kształcie przykład budownictwa wodnego oraz że jest on dziełem polskich inżynierów wojsko-
wych, którzy go zaprojektowali i zbudowali.

Prace przy budowie kanału rozpoczęto w  1824r. Całość prac 
była podzielona na 2 odcinki – wschodni i zachodni. Kierow-
nictwo wschodniego znajdowało się przy śluzie Tartak (74 km 

kanału) w zabytkowym dziś budynku. Zachodniego – w Augustowie 
– budynku zwanego niesłusznie Dworkiem Prądzyńskiego, w  któ-
rym mieści się dziś muzeum Kanału. Sam Prądzyński pracował przy 
budowie do 1825r., kiedy został aresztowany i  oskarżony o  udział 
w tajnych związkach patriotycznych. DO Augustowa wrócił dopie-
ro w  1829r. i  też nie na długo. Wybuch Powstania Listopadowego 
przerwał jego działalność na tym terenie. Przerwana została rów-
nież budowa Kanału. Ale zanim do tego doszło, prace postępowały 
w szybkim tempie.

W  ciągu 6 lat do wybuchu powstania Kanał Augustowski zo-
stał zbudowany i żegluga po nim uruchomiona. Kierownikami ro-
bót i grup roboczych byli oficerowie Korpusu Inżynierii i Kwatermi-
strzostwa Generalnego Armii Królestwa Polskiego (Kongresowego). 
Majstrami byli podoficerowie tych korpusów. Do prac oprócz od-
działów inżynieryjnych angażowano rzemieślników cywilnych, in-
walidów wojskowych polskich i  rosyjskich. W  szczytowym okre-
sie zatrudniano do 7000 ludzi. Prace przy budowie były częściowo 
zmechanizowane, używano pomp mechanicznych i  tzw. Śrub Ar-
chimedesa do pompowania wody. Do pogłębiania koryt rzeki uży-
wano maszyn drenujących – czegoś w rodzaju dzisiejszych koparek 
o napędzie konnym – ale decydowała przede wszystkim praca rąk. 
Wzdłuż trasy kanału zbudowano i  urządzono warsztaty stolarskie 
i kowalskie, w których powstawały elementy drewniane śluz, podno-
szone mosty. Cegłę do budowy kanału produkowały cegielnie w Au-
gustowie i  Wólce Wołowiczowskiej. W  rejonie Augustowa zbudo-
wano 2 fabryki produkujące na skalę przemysłową, z miejscowego 
surowca, sztuczne wapno hydrauliczne.

Wynalazek sztucznego wapna hydraulicznego należy do inży-
nierów francuskich. Dokonali tego w 1818r. w Marsylii. Zadziwia-
jącym jest jak szybko polscy inżynierowie wojskowi zapoznali się 
z tą nową technologią i opracowali własną metodę otrzymywania 
tego spoiwa. Adaptacja francuskiego wynalazku zajęła im tylko 
pół roku. Im więcej tego „proszku” było w zaprawie, tym ta zapra-
wa była bardziej odporna na działanie wody. Temu spoiwu śluzy 
Kanału zawdzięczają swoją niezwykłą trwałość.

Śluzy budowano bardzo solidnie, jeszcze dziś to znakomicie wi-
dać. Śluzy konstruowano na fundamentach palowych. Ściany bu-
dowane z betonu, wzmacniane sztucznym wapnem hydraulicznym 
licowano czerwoną cegłą i białym piaskowcem. Wrota śluz wykony-
wano z dębiny. Ich otwieranie i zamykanie odbywało się za pomocą 
poruszanych korbami śrub – do dziś działają sprawnie.

Kanał zaczyna się (zgodnie z  projektem Prądzyńskiego) przy 
ujściu rzeki Netty do Biebrzy. Kilkaset metrów dalej znajduje się 
pierwsza śluza Dębowo, zbudowana przez por. Michała Przerębla 
w latach 1826-27. Ocalała ze zniszczeń wojennych w dawnym kształ-
cie. Budowniczy po Powstaniu Listopadowym był m.in. inspekto-
rem generalnym komunikacji i komisarzem rządowym przy budo-
wie kolei warszawsko-wiedeńskiej. Kolejna śluza na szlaku kanału 
to Sosnowo, zbudowana przez por. Wojciecha Korczakowskiego. 
Zbudował on najwięcej śluz na kanale, najpierw jako oficer Korpu-
su Inżynierów a później po powstaniu jako inżynier cywilny. Znisz-
czona w czasie wojny śluza została odbudowana w nowym kształcie, 
a w ścianie nowej komory umieszczono zabytkowy kamień z nazwi-
skiem jej budowniczego. Por. Korczakowski zbudował również śluzę 
Białobrzegi, w  okolicach której znajdowała się fabryka sztucznego 

wapna hydraulicznego. W Augustowie śluzę zbudował por. Konstan-
ty Jodko. Por. Jodko w latach popowstaniowych był inżynierem m. 
st. Warszawy. Istniejąca dziś w Augustowie śluza została odbudowa-
na po wojnie w  innym miejscu niż ta, która pierwotnie była dzie-
łem por. Jodki. Kolejną śluzę Przewięź wybudował por. August Szulc 
w 1827r. Dalsze losy budowniczego tej śluzy były niezwykle barwne. 
Kampanię w 1830 r. zakończył w stopniu podpułkownika, awanso-
wany za znakomite prace fortyfikacyjne w Twierdzy Modlin. Za ślu-
zą Przewięź szlak kanału prowadzi do śluzy Swoboda, zbudowanej 
przez kpt. Jana Pawła Lelewela w 1827r. Budował on najtrudniejsze 
odcinki kanału wiodące przez bagna, w 1829r. kpt. Lelewel zbudował 
jeszcze wielką, 3-komorową śluzę w Niemnowie. Zmarł na emigra-
cji w Szwajcarii jako główny inżynier kantonu berneńskiego ucho-
dząc za największy autorytet inżynierii wodnej w Szwajcarii. Kapitan 
Jerzy Arnold zbudował śluzę w Gorczycach. Najdłużej uczestniczył 
w budowie kanału – prowadził wstępne prace pomiarowe, budował 
śluzy, był „prawą ręką” Prądzyńskiego. Zmarł nad kanałem, nieda-
leko śluzy Dąbrówka, którą zbudował. Do końca życia pełnił funk-
cję inżyniera Guberni Augustowskiej. Wielką, dwukomorową śluzę 
Paniewo zbudował w latach 1826-27r. por. Michał Horania. W póź-
niejszych latach pracował jako inżynier przy kanale marsylskim. Jak 
solidnie zbudował śluzę Paniewo świadczy fakt, że przy remoncie 
komór śluzy w  latach 70-tych musiano używać materiału wybu-
chowego. Tak mocno związało kamień sztuczne wapno hydraulicz-
ne. Śluzę Perkuć położoną w  samym sercu Puszczy Augustowskiej 
w latach 1827-28 wybudował por. Kwatermistrzostwa Generalnego 
Julian Piędzicki. Jako 19-latek pracował w grupie pomiarowej Prą-
dzyńskiego. Zmarł w wieku 27 lat na cholerę w czasie wojny rosyj-
sko-tureckiej. Por. Edward Gierliński i Michał Horania wybudowali 
śluzę Kudrynki. Por. Gierliński był w latach późniejszych głównym 
inżynierem jednego z kantonów szwajcarskich. Po powrocie do Ga-
licji był głównym propagatorem regulacji Dniepru. 

Wybuch powstania przerwał prace wykończeniowe przy kanale. 
Wznowiono je w 1833 r. 

Polscy oficerowie inżynierowie – w  zdecydowanej większości 
oficerowie Korpusu Inżynierii – okazali się bardzo zdolni i sprawni.

Tadeusz Dzikowski

Kanał Augustowski - Śluza Paniewo                         Źródło: wikipedia.pl
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W dniu 19 czerwca br. Zarząd Koła nr 19 Sto-
warzyszenia Saperów Polskich we Wło-
cławku przeprowadził uroczystości z  okazji 

przypadającego na dzień 23. 06. święta Stowarzyszenia 
Saperów Polskich. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką 
członków Koła przy Pomniku Sapera 3. Warszawskiego 
pułku pontonowego. Na znajdujących się przy pomniku 
masztach wciągnięta została Flaga Państwowa, a  po jej 
bokach Flaga Włocławka i Saperów Polskich. Uczestni-
ków powitał Prezes Zarządu Koła płk dr Ryszard Cho-
dynicki, który przedstawił historię ustanowienia Święta 
oraz najważniejsze dokonania Koła Nr 19 SSP w okresie 
ośmiu lat jego funkcjonowania. Przy pomniku płk dr 
Ryszard Chodynicki wraz z  członkiem Zarządu Koła 
płk. Edmundem Kopaczewskim wręczyli Odznakę 
Stowarzyszenia, Legitymację Członkowską oraz Medal 
Pamiątkowy Koła z  Legitymacją nowemu członkowi 
Stowarzyszenia st. chor. Tadeuszowi Koperskiemu. 
Do atrybutów poświadczających przynależność do SSP 
i Koła Nr 19 dołączono „Vademecum członka Koła Nr 
19 SSP na rok 2019 ” oraz najnowszy numer kwartalnika 
„Saper”. Uroczystość zakończona została złożeniem wią-
zanki kwiatów i zapaleniem zniczy przy pomniku. Doko-
nała tego delegacja w składzie: Wanda Pilarska i Anna 
Kopaczewska oraz płk Józef Biernat. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w  Restauracji 
„Ratuszowa”. Wzięli w niej udział członkowie Koła oraz 
zaproszeni goście, m.in.:
- Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku 

ppłk Grzegorz Tucholski, 
- wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocław-

ku, autor książek historycznych por. dr Władysław 
Kubiak, 

- Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP we Wło-
cławku - por. Krystyna Majczyńska, 

- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Byd-
goszczy por. Henryk Baranowski, 

- Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych we Włocławku kom. Józef Piasecki, 

- Starszy Brat Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego Ireneusz Szafrański oraz pisarz WKBS Alek-
sander Zbonikowski. 

Powitania zaproszonych gości oraz członków Koła 
dokonał płk dr Ryszard Chodynicki. 

Następnie por. Henryk Baranowski w  asyście płk 
dr Ryszarda Chodynickiego udekorowali por. dr Wła-
dysława Kubiaka „Kołobrzeskim Krzyżem Komba-
tanckim”. Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd 
Główny ZK RP i BWP na wniosek Zarządu Koła Nr 19 
SSP. Oficjalna część uroczystości zakończona została 
wręczeniem róż przez członków Zarządu Koła obecnym 
Paniom - tym zaproszonym i członkiniom Stowarzysze-
nia. 

Po tych doznaniach duchowych przystąpiono do 
wzmacniania ciała. Wysoką jakość potraw i  napoi za-
pewniła obsługa Restauracji „Ratuszowa”. Konsumpcja 
nie przeszkadzała w prowadzeniu rozmów koleżeńskich 
oraz składania życzeń. Uczestnikom spotkania wręczono 
najnowszy numer kwartalnika „Saper”. 

 ppłk Ryszard Chornicki

ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA SAPERÓW 
POLSKICH WE WŁOCŁAWKU
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Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP na uroczystości  
w/w  reprezentowali piłsudczycy z: Okręgu Mazowieckiego 
na czele  z gen. dyw. zw. dr. Wiesławem Leszkiem Ząbkiem, 

Okręgu Wschodnio-mazowieckiego  z  płk. zw. Ignacym Wieczor-
kiem, Oddziału w Głowaczowie na czele z gen. bryg. zw. Janem Chry-
zostomem Czachowskim oraz Piłsudczycy z Radomia i Kozienic.
        Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Polową w intencji poległych 
Saperów, po czym  wspaniały patriotyczny program zaprezentował 
Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Wrze-
śnia 1939 Garnizonu Dęblin”. Dalsza część uroczystości przeniosła się 
w pobliże kamieni upamiętniających jednostki wojsk inżynieryjnych 
i przeciwlotniczych, które brały udział  w budowie  i osłonie przepra-
wy przez Wisłę.

Po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli wojska, lo-
kalnych samorządowców i organizacji kombatanckich, wręczeniu wy-

różnień, odczytaniu Apelu Pamięci, Salwie Honorowej i wysłuchaniu 
Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, przybyłe delegacje złożyły 
wieńce, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pamięci. Ze składu lubel-
skiej piłsudczykowskiej delegacji wiązankę kwiatów złożyli: gen. bryg. 
zw. Stanisław Olszewski, mjr zw. Wiesław Bodo i mjr zw. Antoni 
Gontarski.

Po części oficjalnej i wykonaniu przez uczestników uroczystości 
pamiątkowych zdjęć oraz zwiedzeniu bogatej okolicznościowej wy-
stawy sprzętu wojskowego i  historycznej ekspozycji fotograficznej, 
można było delektować się przysmakami, które przygotowały: Koło 
Gospodyń i OHP z Wilgi.

gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Fot. K.Wydra

Piłsudczycy w Skurczy

10 sierpnia 2019 r. sześcioosobowa delegacja z  Lubelskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP  z pocztem sztandarowym w składzie: ppłk zw. 
Piotr Przygodzki, mjr zw. Wiesław Bodo, mjr zw. Antoni Gontarski, mjr zw. Stanisław Grudzień, ppor. zw. Jacek Grajewski, na czele z gen. 
bryg. zw. Stanisławem Olszewskim uczestniczyła w patriotyczno-wojskowej uroczystości z okazji 75. rocznicy udziału saperów WP w zabez-
pieczaniu walk nad środkową Wisłą w sierpniu 1944 r.

Korespondencja nadesłana
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MAGNUSZEW - STUDZIANKI

Szanowni zebrani!
Znajdujemy się na terenie pomnika – mauzoleum w  miejscu świętym. 

W postumencie, na którym stoi czołg złożono szczątki i prochy poległych żoł-
nierzy w 1939 r. i 1944r. […] Siedemdziesiąt pięć lat temu w ostatniej dekadzie 
lipca wojska 1. Frontu Białoruskiego dowodzone przez marszałka Konstantego 
Rokossowskiego opanowują wschodni brzeg środkowej Wisły od Sandomierza 
przez Kazimierz Puławy, Dęblin i dalej zdążają  na przedpola prawobrzeżnej 
Warszawy . W dniach od 1 do 5 sierpnia wojska 8. Armii Gwardii dowodzone 
przez gen. Wasilija Czujkowa  sforsowały Wisłę między ujściami Pilicy i Radom-
ki i opanowują obszary leśne północno-wschodniej części Puszczy Stromieckiej, 
które historycy wojskowości nazwali Przyczółkiem Warecko-Magnuszewskim. 
Długość przyczółka po linii Wisły wynosi 24 km i przebiega od mostu kołowe-
go na Pilicy pod Warką do rzeki Radomki w rejonie Głowaczowa, Chodkowa, 
Ryczywołu. Głębokość dochodzi od 6 do 14 km w kierunku zachodnim. Jed-
nocześnie żołnierze AK dowodzeni przez kpt. Helenę operują na tyłach pozycji 
niemieckich i opanowują w ramach Akcji „Burza” linię kolejową na odcinku od 
Dobieszyna do mostu kolejowego na Pilicy pod Warką. Linia ta stanowi rokadę 
dla sił niemieckich. 

W dniu 01 sierpnia wybucha w Warszawie powstanie, co spotyka się z nie-
zadowoleniem i ostrą krytyką Stalina, który 5 sierpnia przesyła marszałkowi 
Rokossowskiemu rozkaz, cytuję: „wstrzymać ofensywę na Warszawę, czekać 
dalszych rozkazów”. Niemcy przerzucają ze wschodniego przedmościa war-
szawskiego następujące siły: Dywizję Pancerno-Spadochronową Hermann 
Goering, 19. Dolnosaksońską Dywizję Pancerną, 45.  Dywizję Grenadierów, 
1132. Brygadę Grenadierów – w sumie ok. 40 tys. wyszkolonego i zaprawionego 
w bojach, zdyscyplinowanego żołnierza wyposażonego w 230 czołgów, 130 dział 
pancernych. Od 5 sierpnia na przyczółku rozgorzały zacięte walki, siły sowieckie 
z najwyższym wysiłkiem utrzymywały swe pozycję płacąc wysoką daninę krwi 
i życia. W tym krytycznym momencie żołnierze AK kpt. Heleny zgrupowani 
w lasach na tyłach wroga w rejonie Augustowa, Strzyżyny, Grabowa, Nowej 
Woli, Cecylówki prowadzą działania dywersyjne służą im za zwiadowców 
i przewodników w leśnych ostępach.  Marszałek Rokossowski postanowią rów-
nież wzmocnić przyczółek siłami 1. AWP. Od 6 sierpnia wieczorem do popo-
łudnia 9 sierpnia przemieszczają się następujące jednostki 1.AWP: 1. Brygada 
Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Następnie  3. DP im. Romualda Trau-
gutta, 2. DP im. Henryka Dąbrowskiego – skrwawiona w walkach pod Dębli-
nem-Puławami, 1. Brygada Kawalerii oraz część Artylerii Armijnej. Brygada 
pancerna po przybyciu na zaplecze przyczółka przystąpiła natychmiast 9 sierp-
nia od godz. 14 do przeprawy przez Wisłę promem, ponieważ nie było ukończo-
nych mostów wysokowodnych.  Przeprawa brygady pancernej trwała do świtu 
11 sierpnia cały czas pod ogniem artylerii i lotnictwa. Czołgi wchodziły do wal-
ki sukcesywnie w miarę przeprawiania się przez Wisłę wspierając natychmiast 
gwardyjskie pułki piechoty. Brygada rozpadła się więc na kompanie i plutony 
prowadząc działania w rozproszeniu tracąc charakter zwartej jednostki pancer-
nej. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte rozproszona w dywizjach 
8. AG odpierała wespół z piechotą kontrataki Niemców w rejonie Studzianek, 
Basinowa, Celinowa, brała udział w  rozbiciu okrążonych tu sił niemieckich, 
a  następnie uczestniczyła w  odtworzeniu na przyczółku położenia sprzed 5 
sierpnia. Mimo niekorzystnych warunków w jakich została wprowadzona do 
działań, przyczyniła się w znacznym stopniu do udaremnienia przedsięwzięć 
nieprzyjaciela, zmierzających do likwidacji przyczółka. Podczas siedmiodnio-
wych walk czołgiści polscy zniszczyli 20 czołgów i dział pancernych, 9 transpor-
terów opancerzonych, 13 dział różnego kalibru, 9 moździerzy i 7 samochodów. 
Wyeliminowali z walki ok. 1500 żołnierzy i zdobyli dwa nieprzyjacielskie sztan-
dary pułkowe. Straty własne były znaczne i wyniosły 265 poległych zaginionych 
i rannych żołnierzy oraz 27 czołgów spalonych i uszkodzonych. 

Część jednostek 1. AWP nie otrzymała zgody na przeprawę mostami Ar-
mii Czerwonej a było ich trzy. Przeprawiły się dopiero mostem zbudowanym 

przez polskich saperów w osi Wilga-Wielgolas. Most wybudowano w rekordowo 
szybkim czasie 82 godzin (ten wyczyn zasługuje na zapis w księdze Guinnessa). 
W godzinach nocnych 15 sierpnia most został otwarty. Długość mostu wyniosła 
ok. 900 metrów, nośność 16 ton. Był to najdłuższy most tego typu w Europie. 
Pale na podpory wbijano ręcznie. Przy budowie mostu zginęło i zostało rannych 
kilkudziesięciu saperów. Był to pierwszy frontowy most polskich saperów. Cześć 
i chwała polskim saperom 1. AWP.

Moi drodzy! Dzięki wsparciu 1. AWP przyczółek został utrzymany i od-
tworzony do stanu z dnia przed 5 sierpnia. Żołnierze polscy i sowieccy złożyli 
niewspółmiernie wysoką daninę krwi i życia. […]

Moi drodzy! 
W  bezpośrednich walkach na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim 

od dnia 9.08 do 12.09 1. AWP straciła 1683 żołnierzy – poległych, zmarłych, 
rannych i zaginionych. Były to straty niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
zaangażowanych sił i  charakteru prowadzonych walk. W znacznym stopniu 
wynikły one ze słabego przygotowania do działań żołnierzy i całych związków 
taktycznych a także błędów w dowodzeniu. Duża część kadry dowódczej z róż-
nych szczebli brak umiejętności w organizowaniu walki starała się zastąpić bra-
wurą i osobistym przykładem bohaterstwa. Często przynosiło to dobre skutki 
w postaci wykonanego zadania, zawsze kosztowało wiele żołnierskiej krwi nie 
bez znaczenia był też brak doświadczenia żołnierzy w tego rodzaju działaniach. 
Dla wielu z nich walki na przyczółku były chrztem bojowym. Żołnierz 1. AWP 
był przekonany, że zdobywając przyczółek idzie z odsieczą Powstańcom War-
szawskim. […]

Pozwólcie moi drodzy, że zakończę wystąpienie leśną refleksją. 
Terenem walk przyczółkowych były przeważnie obszary leśne w Puszczy 

Stromieckiej, na których drzewostan został ogromnie zniszczony. Ok. 3 tys ha 
lasu uległo unicestwieniu, zniknęło z powierzchni ziemi – pozostała tylko pusty-
nia. Ok. 7 tys ha drzewostanów zostało silnie przerzedzone, drzewa połamane 
i okaleczone, naszpikowane odłamkami bomb, pocisków, granatów, ok. 1 tys 
ha gleb leśnych uległo degradacji, ukształtowanie terenu zostało zniekształcone 
kraterami po wybuchach, rozległymi transzejami, umocnieniami inżynieryjny-
mi. Tak zniszczone obszary puszczy przypominały „krajobraz księżycowy”. Taki 
obraz zastali leśnicy po ustaniu walk i niezwłocznie przystąpili do ich likwidacji 
oraz odbudowy zasobów przyrodniczo-leśnych Puszczy Stromieckiej. Nie po-
zostawiono Puszczy Stromieckiej samej sobie. […] Dziś na przyczółku królują 
odbudowane piękne lasy. 

Dziękuję za uwagę.

Tradycyjnie, rokrocznie po uroczystościach rocznicowych na środkowej Wiśle w m. SKURCZA, gm. Wilga, na drugi dzień po lewobrzeżnej stronie Wisły 
w m. STUDZIANKI- MNISZEW – MAGNUSZEW odbywają się uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy 1. Armii WP [w tym brygady pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte] na tzw. przyczółku warecko- magnuszewskim. Powyższe uroczystości zazwyczaj organizowane przez Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego zabezpiecza 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki. W tym artykule przedstawiamy obszerne fragmenty wystą-
pienia byłego sapera oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn pana Jana Chryzostoma Czachowskiego podczas uroczystości 75-tej rocznicy walk na 
Przyczółku Warecko-Magnuszewskim w Studziankach Pancernych w dniu 11.08.2019 r.
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III z  kolei uroczystość corocznego Święta SSP zorganizowano 
w dniu 25 czerwca 2019 roku z wykorzystaniem gościnnych obiek-
tów koszarowych 2 mazowieckiego pułku saperów, których gospo-

darzem od kilkunastu miesięcy jest płk Robert Kamiński i jak na go-
spodarza przystało – wszystkich gości – tuż przed rozpoczęciem Święta 
serdecznie przywitał.

Zasadniczym przesłaniem tegorocznej, uroczystej i – w odróżnie-
niu do ubiegłorocznej – jednodniowej zbiórki Saperów było jej połącze-
nie z prezentacją informacji dotyczących dramatycznych oraz tragicz-
nych doświadczeń sprzed września i z września 1939 roku (80 rocznica 
wybuchu II wojny światowej). Stąd też przedmiotowy zamysł zespołu 
organizacyjnego Święta (Prezydium ZG SSP) bezpośrednio skutkował 
przeprowadzeniem konferencji na temat Inżynieria Wojskowa w Woj-
nie Obronnej II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku.

Oficjalną część rozpoczynającą uroczystość, a więc wprowadzenie 
Sztandaru SSP oraz wspólny śpiew „Hymnu Saperskiego”, rozpoczął 
i  przeprowadził płk rez. Grzegorz Misiak (I  Wiceprezes ZG SSP), 
natomiast powitania zaproszonych gości – tym razem w imieniu Pre-
zydium ZG SSP – dokonał oraz przedmowę wygłosił Prezes ZG SSP 
– płk rez. Tadeusz Dzikowski. 

Salę obrad zaszczycili swoją obecnością prezesi oraz liczne de-
legacje kół SSP z całej Polski, członkowie honorowi SSP, członkowie 
wspierający SSP, przedstawiciele poszczególnych jednostek inżynie-
ryjnych, a  także liczbie zgormadzeni sympatycy dorobku Saperów 
Polskich – w tym przede wszystkim Pani prof. Barbara Rymsza (In-
stytut Badawczy Dróg i Mostów), płk Adam Przygoda (ZIW IRW DG 
RSZ), gen. dyw. rez. Janusz Lalka (były II Prezes ZG SSP) oraz płk 
rez. Zdzisław Przeszłowski (Prezes Fundacji Stowarzyszeń Rezerwi-
stów i Weteranów SZ RP). Po oficjalnych powitaniach zaproszonych 
gości, tuż przed rozpoczęciem konferencji – minutą ciszy – uczczo-
no pamięć tragicznie zmarłego w dniu 27 kwietnia 2019 roku, byłego 
I Prezesa ZG SSP – gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego.

Konferencji jako I  części uroczystości przewodniczył osobiście 
Redaktor Naczelny Pisma SSP „SAPER” – płk rez. dr Wiesław Zą-
bek, który po krótkim i  niezwykle inspirującym wprowadzeniu za-
prosił o  zabranie głosu pierwszego prelegenta w osobie Prezesa ZG 
SSP – płk rez. Tadeusza Dzikowskiego. Zaprezentowana przez wy-
stępującego naukowa informacja na temat Sytuacja polityczno-mi-
litarna Polski po Konferencji Monachijskiej dotyczyła prezentacji 
najbardziej intratnych wskaźników II Rzeczypospolitej o  właściwo-
ściach geograficznych, ekonomicznych i militarnych sprzed września 
1939 roku; zasadniczych i polityczno-militarnych wydarzeń na arenie 
międzynarodowej w latach 1936–39, mających bezpośredni wpływ na 
wybuch II wojny światowej; istoty wystąpienia Ministra Spraw Zagra-
nicznych – Józefa Beck’a – w Polskim Sejmie (5 maja 1939 roku) oraz 
zasadniczych założeń planu obrony „Zachód”. 

Z kolei wystąpienie płk. rez. dr. Bogdana Saganowskiego na te-
mat Inżynieryjna rozbudowa rubieży obronnych na obszarze Polski 
do wybuchu wojny korespondowała wprost z charakterystyką (w tym 
z rozmachem i wskaźnikami geometrycznymi) rozbudowy fortyfika-
cyjnej rubieży obronnych oraz zapór inżynieryjnych przygotowanych 
przez Polskich Saperów w okresie poprzedzającym wybuch II wojny 
światowej. W  wystąpieniu prelegenta wielokrotnie akcentowany był 
wszechstronny udział polskiego społeczeństwa w ramach inżynieryj-
nego przygotowania terenu – udział wymagający ogromnego wysiłku 
poszczególnych jego uczestników (indywidulanych i  zespołowych). 
Tematem następnego przekazu głoszonego przez płk. rez. dr. hab. 
inż. Waldemara Kawkę było Wykorzystanie wojsk inżynieryjno-
-saperskich w  Wojnie Obronnej II Rzeczypospolitej w  1939 roku, 
podczas którego prelegent zaprezentował ogólny zakres wsparcia 
inżynieryjnego wojsk w działaniach o właściwościach defensywnych 
(tj. w  obronie, opóźnianiu i  podczas odwrotu); główne zadania in-
żynieryjne; zasadnicze determinanty „inżynieryjnych niepowodzeń 

Z ŻYCIA SSP

III ŚWIĘTO STOWARZYSZENIA SAPERÓW 
POLSKICH (SSP)
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i powodzeń” w ramach działań wojsk inżynieryjno-saperskich, istotę 
destrukcji strony przeciwnej w kontekście wysiłku Saperów Polskich 
oraz charakterystykę operacyjnych i specjalistycznych formacji inży-
nieryjno-saperskich (np. szwadron pionierów brygady kawalerii i np. 
batalion silnikowy) we wrześniu 1939 roku. W następnej kolejności 
moderator konferencji (płk dr. Wiesław Ząbek) wcielił się osobiście 
w rolę prelegenta podczas prezentacji Błędy i chwała września. Wrze-
sień 1939 r. w świadomości społecznej. Główny trzon inspirującego 
wystąpienia zawierał się przede wszystkim na ocenie zasadniczych 
nurtów odnoszących się wprost do września 1939 roku (w tym nurtu 
lewicowo-ludowego, emigracyjno-londyńskiego oraz komunistyczne-
go) oraz do wskazania istoty głównych płaszczyzn służących ocenie 
września 1939 roku (w  tym płaszczyzny geopolitycznej, polityczno-
-militarnej oraz sztuki wojennej). Merytorycznego podsumowania 
konferencji dokonał płk rez. Tadeusz Dzikowski.

Zakończenie części kawowej stało się umownym sygnałem do 
rozpoczęcia II części uroczystości. Po krótkim wystąpieniu Prezesa 
ZG SSP nastąpiło wręczenie wyróżnień (m.in. statuetkę pamiątkową 
w uznaniu za działalność w SSP otrzymało 5 osób, w tym m.in. płk. 
rez. dr Bogdan Saganowski). Etap wystąpień okolicznościowych za-
proszonych gości wypełnił m.in. płk Adam Przygoda oraz płk rez. 
Zdzisław Przeszłowski, którzy z okazji III Święta SSP złożyli na ręce 
Prezesa ZG SSP okolicznościowe życzenia. W następnej kolejności – 
już po wyprowadzeniu Sztandaru SSP – wszyscy uczestnicy III Święta 
SSP złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Poległych Saperów” 
oraz upamiętnili pobyt w Kazuniu Nowym w formie wspólnego zdję-
cie. Uroczystość III Święta SSP zakończył obiad wydany w stołówce 
26 WOG oraz pokaz sprzętu, będącego na wyposażeniu 2 mazowiec-
kiego pułku saperów – niezbędnego do realizacji specjalistycznych 
zadań inżynieryjnych przez wybrane pododdziały pułku w  działa-
niach militarnych lub niemilitarnych. Podczas uroczystości wszyscy 
jej uczestnicy mieli okazję upamiętnić swój udział w obchodach III 
Święta SSP poprzez indywidualne wpisy do Kroniki Stowarzyszenia 
Saperów Polskich.

Waldemar Kawka
Fot. Wacław Malej i Krzysztof Wydra

Z ŻYCIA SSP
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Z ŻYCIA SSP

W dniu 25 czerwca 2019 r. na bazie 2. Mazowiec-
kiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym Zarząd 
Główny SSP zorganizował Święto Stowarzysze-

nia Saperów Polskich. Ważnym akcentem uroczystości, 
w  ramach obchodów 80. Rocznicy Września 1939 r. była 

konferencja popularnonaukowa. Moderatorem był re-
daktor naczelny kwartalnika SAPER płk dr 

Wiesław Leszek Ząbek.
Konferencja rozpoczęła się od uro-

czystego wprowadzenia Sztandaru 
Stowarzyszenia Saperów Polskich 

i odegraniu Hymnu Narodowego. 
Otwarcia konferencji dokonał 
Prezes Stowarzyszenia Saperów 
Polskich płk dypl. Tadeusz 
Dzikowski, który przedstawił 
jej cel i przebieg. Po powitaniu 
honorowych gości, zaprezen-
tował główne tezy swojego wy-

stąpienia „Sytuacja polityczno-
-militarna Polski po Konferencji 

Monachijskiej”, zwracając uwagę 
no błędną politykę dyplomatyczną 

ministra spraw zagranicznych II Rze-
czypospolitej Józefa Becka, który wbrew 

zaleceniom Marszałka Józefa Piłsudskiego 
doprowadził do izolacji Polski na arenie międzyna-

rodowej, nadmiernie zawierzając „papierowym” układom, 
a które w praktyce okazało się gwarancjami bez pokrycia.

Natomiast referat nt. „Inżynieryjnej rozbudowy ru-
bieży obronnych na obszarze Polski do wybuchu wojny”, 
wygłosił płk dr Bogusław Saganowski. Omówił przebieg  
prac fortyfikacyjnych na terenie kraju, a szczególnie na ścia-
nie wschodniej przed przewidywanym konfliktem z Rosja 
Sowiecką oraz znikome efekty tych prac z  uwagi na brak 
środków finansowych. Niektóre dywizje rozbudowały swoje 
umocnienia fortyfikacyjno-polowe w zakresie 30-60%. Nie 
zdążono natomiast przygotować fortyfikacji  na zachodniej 
rubieży Polski od strony zagrożenia niemieckiego za wyjąt-
kiem rejonu umocnionego Śląska.                                  

KONFERENCJA
„Inżynieria Wojskowa w wojnie obronnej 
II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r.”
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Z ŻYCIA SSP
W kolejnym referacie konferencji na temat „Wykorzy-

stanie wojsk inżynieryjno-saperskich w  wojnie Obronnej 
II Rzeczypospolitej w 1939 r.” płk dr hab. inż. Waldemar 
Kawka, przedstawił stan i  rozwój wojsk inżynieryjno-sa-
perskich w  II Rzeczypospolitej, przebieg procesu mobili-
zacyjnego i wykorzystanie pododdziałów w inżynieryjnym 
zabezpieczeniu pola walki. Szczególnie zwrócił uwagę na 
niewykorzystanie wojsk inżynieryjno-saperskich w  dzia-
łaniach zaporowych i pracach minerskich oraz nie wyko-
rzystanie organicznych pododdziałów, w  zabezpieczeniu 
przepraw przez przeszkody wodne co miało katastrofalny 
skutek dla wycofujących się wojsk polskich przez Wisłę.

Kwintesencją powyższych rozważań było wystąpienie  
płk. dr. Wiesława Leszka Ząbka, który w referacie: „Błędy 
i chwała września. Wrzesień 1939 r. w świadomości spo-
łecznej” postawił następujące problemy badawcze:
- Czy Polska była przygotowana do wojny na dwa fronty?
- Czy Polska mogła wygrać tą wojnę bez wsparcia sojusz-

ników?
- Czy wyciągnięto właściwe wnioski po klęsce wrześniowej 

1939 r.?
W  toku interesującej refleksji, ukazując błędy popeł-

nione w: płaszczyźnie geopolitycznej; płaszczyźnie poli-
tyczno- militarnej; płaszczyźnie sztuki wojennej, a przede 
wszystkim braku systemu Powszechnej Obrony Narodo-
wej, II Rzeczypospolita tej wojny nie mogła wygrać!

Konferencję podsumował prezes Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich, przedstawiając wnioski wynikające z refera-
tów. Następnie podziękował serdecznie za przygotowane 
i wygłoszone referaty.    

Wiesław L. Ząbek
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TRADYCJE

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNO-WOJSKOWA W SKURCZY

Soczysta zieleń, obficie pokrywająca nadbrzeżne 
łęgi rzeki, tradycyjnie – jak rokrocznie - otulona ciem-
nym nawisem chmur przesłaniających tak oczekiwane 
słońce, łowiła napływające myśli: czy nie zacznie pa-
dać. 

Ale gdy nawet była zła pogoda to nie wystraszy-
łaby wiernych uczestników uroczystości – jak co roku 
– licznej delegacji Leśników Polskich wraz ze sztanda-
rem i  byłym nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn 
też saperem Janem Chryzostonem Czachowskim na 
czele. Tradycyjnie też uroczystość zaszczycił poczet 
sztandarowy koła nr 19 SSP z Włocławka z prezesem 
płk Ryszardem Chodynickim. W  tym roku w  uroczy-
stościach wzięła udział także liczna mundurowa grupa 
ze Związku Piłsudczyków RP z oddziałów: Warszawa, 
Kraśnik, Głowaczów, Kozienice, Mińsk Maz.

W dniu 10 sierpnia 2019 r. z okazji 75. rocznicy 
walk na środkowej Wiśle odbyła się w m. Skur-
czy k/Wilgi w  pow. garwolińskim uroczystość 

patriotyczno-wojskowa zorganizowana przez Zarząd In-
żynierii Wojskowej Rodzajów Wojsk Dowództwa General-
nego WP i Stowarzyszenie Saperów Polskich przy udziale 
władz samorządowych Gminy Wilga. W  miejscu, gdzie 
znajduje się monumentalny pomnik poświęcony saperom 
biorących udział w zabezpieczeniu forsowania Wisły przez 
oddziały 1. Armii WP. Tutaj też na pamiątkę tych wydarzeń 
powstał skansen militarny zawierający elementy uzbrojenia 
artylerii przeciwlotniczej i sprzętu inżynieryjno-saperskie-
go. 

W bogatym programie uroczystości było kilka odsłon.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej celebrowanej 
przez ks. kapelana por. Mariusza Leonika, w koncelebrze 
z  proboszczem miejscowej parafii ks. Markiem Żakiem. 
W wygłoszonej homilii ks. kapelan ks. por. Leonik podkre-
śli 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. Winni jesteśmy im to, jak wspomnienie, jak 
modlitwę… Dziś chętnie wszystko negujemy. Tu działała 
1. Armia WP. Czy była tu potrzebna? Czy nie było innego 
rozwiązania”. Dziś też podważamy sens Powstania War-
szawskiego. A  przecież tymi ludźmi, tymi żołnierzami 
kierowała miłość do Ojczyzny. Czy było warto – podkre-
ślając bilans strat i ofiar? Było warto. I tu, saperzy budując 
kilometrowy most przez Wisłę tworzyli historię, którą 
dziś upamiętniamy. Dziś czcimy bohaterów, którzy od-
dali tu swe życie… Mówimy,  „historia – to świadectwo 
dziejów. Historia – to mistrzyni życia…”. Współczesny 
patriotyzm to walka o Polskę…

Reportaż  własny znad środkowej Wisły
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TRADYCJE

Część religijno-patriotyczną zakończył koncert pie-
śni patriotycznych oraz pokaz musztry z bronią w wy-
konaniu 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 woj-
skowa po drodze zwiedzając ekspozycję sprzętu bojo-
wego wojsk inżynieryjnych oraz przygotowaną wystawę 
planszową z  budowy historycznego mostu. Meldunek 
od dowódcy kompanii honorowej 1. Batalionu drogo-
wo-mostowego przyjął płk Adam Przygoda, pełniący 
obowiązki szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG 
RSZ, a  który powitał Gości Honorowych, [w  tym bę-
dącego w zastępstwie Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomir Owczarka], poczty 
sztandarowe, delegacje z jednostek inżynieryjnych oraz 
uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu poru-
szył tradycje walk na środkowej Wiśle i wkład saperów 
polskich w budowę przepraw. Następnie odbył się Apel 
Pamięci z salwą honorową ku czci poległych żołnierzy  
po czym przybyłe delegacje złożyły wieńce przy głazach 
w  tzw. Alei Saperskiej [droga saperska] poświęconych 
jednostkom inżynieryjno-saperskich biorących udział 
w budowie mostu.

Kolejna odsłona to „Piknik Saperski”, w czasie któ-
rego niedostatki pogody rekompensowała pyszna, „żoł-
nierska grochówka” przygotowana przez Gminne Koło 
Gospodyń i przysmaki z grilla serwowane przez straża-
ków z OSP.

Degustując miejscowe „przysmaki” – jak też nie 
zapominając o  potrawach degustowanych w  czasie 
spontanicznego zorganizowanego spotkania w pobli-
skim Barze u Zosi - gdzie zjesz jak u mamy - myślami 
uciekałem w refleksje na temat niechcianych pomni-
ków żołnierskiej chwały. Czy ktoś wysuwając wniosek 
o  usunięcie Pomnika z  racji „politycznego zaślepie-
nia” albo przysłowiowego nieuctwa zastanowił się, 
że pilnuje on wiecznego snu poległych tu żołnierzy, 
że stoi na ziemi zroszonej potem i  krwią żołnierską 
w służbie Ojczyzny – 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 dokonaniach trwać 
musi. Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Wyszyński 
mówił „Narody, które tracą pamięć – tracą życie”. 
Dedykuję to przesłanie tym „naprawiaczom” historii. 
A przecież tak niewiele trzeba, ażeby te Miejsca Pa-
mięci Narodowej znowu odżyły. Dobrze, że cofnięto 
tę decyzję i znalazły się środki na renowację Pomnika, 
który nigdy nie był odsłonięty i poświęcony. Dobrze, 
że mamy takich wspaniałych Strażników Narodowej 
Pamięci jak p. Zbigniew Węgrzynek czy płk Tadeusz 
Dzikowski. Dzięki nim pamięć o czynie żołnierskim 
na Środkowej Wiśle wciąż trwa.

Wiesław Leszek Ząbek
Fot. K.Wydra
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Dziś w świadomości społeczeństwa ugruntowana została świadomość, 
która 1 wrzesień kojarzy z rocznicą wybuch II wojny światowej, a której 
centralne uroczystości obchodzone pod Westerplatte, dziś  przeniesione 
zostały do Wielunia, miasta wcześniej zbombardowanego o  godz. 4.40, 
niż 65 lat temu padły historyczne już salwy z niemieckiego  pancernika 
„Schleswig-Holstein” o godz. 4.45 na składnicę polską  Westerplatte.

 Pozostaje  otwarta kwestia Muzeum Września 1939 roku, usytuowa-
nego tu w Warszawie - Miasta Nieujarzmionego, obrazującego całościowe 
zmagania żołnierzy i osób cywilnych w walce z agresorem. 

Pozostaje sprawą otwartą konieczność zbudowania Pomnika „Żołnie-
rza Września 1939”, który klamrą chwały zwieńczy wysiłek zbrojny żołnie-
rza polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

Pozostaje sprawa monografii „Kampania wrześniowa w  Polsce 
1939 r.”, która zawierać powinna, całościowe opracowanie wysiłku zbroj-
nego żołnierza polskiego i cywila, z pogłębiona analizą, bez przekłamań, 
półprawd i politycznej interpretacji.

Wrzesień znany i nieznany
Katastrofa wrześniowa – klęska militarna, nieskuteczność sojuszy, słabość 

armii, niewydolność organizacyjna państwa – powodująca szybkie załama-
nie i upadek II Rzeczypospolitej była dla społeczeństwa polskiego olbrzymim 
wstrząsem.

Rodziła szereg refleksji i politycznych spekulacji. Rodziła potrzebę poszu-
kiwania winowajców klęski wrześniowej, upadku „mocarstwowego” państwa, 
ożywionego przecież propagandowym duchem przysposabiającym do tak 
oczekiwanej wojny, w myśl hasła „silni, zwarci, gotowi”. Stanowiła doskona-
łe tworzywo do wypłynięcia innych politycznych racji, spektakularnych kon-
cepcji naprawy Rzeczpospolitej przez partie i ugrupowania opozycyjne wo-
bec tzw. „sanacji”.

W  rozliczaniu katastrofy wrześniowej nader rzadko zwracano na pro-
blematykę przyczyn upadku Rzeczypospolitej, gdyż tylko ich usunięcie da-
wało gwarancje zapobieżenia klęskom w przyszłości. Wnioski płynące z lek-
cji września ograniczono do problemu winowajców – osób i ugrupowań po-
litycznych. W  świadomości społecznej ugruntowano potępienie „sanacji” 
i obozu piłsudczykowskiego. Konkurenci do spuścizny po II Rzeczypospoli-
tej wypłynęli. Potrzeba było dalszych ciężkich, krwawo opłaconych doświad-
czeń, by w oczach narodu skompromitowane zostały kolejne reprezentacje 
polityczne Polski. Ale i nie do końca, bo nawet do dziś dnia zrozumiany został 
społeczno-polityczny i gospodarczy charakter źródeł i przyczyn klęski wrze-
śniowej. Stąd nie od rzeczy jest postawienie pytania: Czy Polska mogła unik-
nąć wojny? Czy Polska wojnę mogła wygrać?

 
Stracone złudzenia
Wracając po długim politycznym niebycie na mapę Europy w 1918 r. Pol-

ska otoczona była państwami, spośród których największe – Niemcy i Zwią-
zek Sowiecki nie godząc się na ustalenia Traktatu Wersalskiego, podnosiły 
sprawę rewizji granic. Przyszło więc młodemu państwu w 1919 i 1920 roku 
orężem zbrojnym wykuwać kształt Rzeczypospolitej Polskiej. Toteż to poło-
żenie geopolityczne determinowało myśl polityczną Drugiej Rzeczypospoli-
tej, świadomej również nieodzownej konfrontacji tendencji ideologicznych 
hitlerowskiej Rzeszy i sowieckiej Rosji. Tym bardziej, iż potencjał ekonomicz-
ny i siła militarna obu sąsiadów, były niewspółmierne do możliwości Polski. 
Dlatego też główną treścią koncepcji obronności kraju, przy wątłej substan-
cji ekonomicznej i militarnej państwa, stawała się mocna konstrukcja ukła-
dów sojuszniczych.

Rozumiał aż nadto tą potrzebę Marszałek Józef Piłsudski, usiłując zbudo-
wać federację państw wschodnich, odgradzających kordonem państwa Euro-

py południowo-wschodniej od Rosji Sowieckiej 30/, a z chwilą fiaska tej poli-
tyki, konsekwentnie dążącego do „polityki równowagi” w stosunku Niemiec 
i Rosji. 

Miejsce Polski w Europie, uwarunkowane położeniem geopolitycznym, 
stawiało przed polityką zagraniczną naszego kraju zadanie bardzo trudne, 
stanowiło wypadkową polityki wielkich mocarstw, uwikłanych dążeniem 
do utrzymania dotychczasowego stanu posiadania na różnych kontynentach 
świata i perspektywą możliwości ich zwiększenia kosztem innego państwa. 
Sprzeczności narastające w wyniku nierównomiernego rozwoju ekonomicz-
nego i politycznego między poszczególnymi krajami, a grupą państw, które 
umocniły i nawet rozszerzyły swój stan posiadania w wyniku I wojny świa-
towej [Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja], zderzały się z tenden-
cją ekspansjonistyczną państw, nie godzących się i nie uznających podrzędnej 
roli, jaką im wyznaczyły traktaty i układy powojenne [Niemcy, Rosja, Włochy, 
Japonia]. Prowadziły w konsekwencji do antagonizmów, rozwiązywanych na 
drodze konfrontacji militarnej. 

Stąd też - mimo wielkich aspiracji – drugorzędna rola Polski, postrze-
ganej przez wielkie mocarstwa poprzez pryzmat dopuszczalnych kompromi-
sów, nie wykraczających poza sferę ich interesów strategicznych, ekonomicz-
nych i politycznych.

Stąd też krótkowzroczność i ślepota polityczna elit rządzących i będących 
w opozycji, co do wiarygodności podpisanych układów i traktatów pokojo-
wych lub łudzących się, iż inny układ polityczny przyczynił by się do zmiany 
istniejącego na kontynencie europejskim status quo.

Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r. pozbawiła obóz 
rządzący przywódcy, który rozumiał meandry i zawiłości polityki zagranicz-
nej wielkich mocarstw i miejsce w tym układzie Polski. Zrażony osamotnie-
niem ze strony Zachodu, kiedy przyszło mu wyrąbywać kształt wschodniej 
granicy, a później z determinacją w 1920 r. [też w osamotnieniu] jej bronić, 
stawiał na „politykę równowagi” w stosunkach między Niemcami a Rosją. 
Rozumiejąc istotę układów z Francją i Anglią nie dążył do daleko idącego zbli-
żenia, zachowując podmiotowość Polski i samodzielność działania. Do relik-
tów przeszłości należy zaliczyć przypisywanie mu prowadzenie polityki „zbli-
żenia” z III Rzeszą, czy niepoważne zarzuty torpedowania lub wręcz niedoce-
niania systemu zbiorowego bezpieczeństwa z udziałem ZSRR.

Piłsudski jako realista rozumiał istotę niemieckiego „Drang nach Osten” 
i wielkomocarstwową intencję Rosji sowieckiej realizującej odwieczną linię 
Piotra I i Katarzyny II. Wszelkie zatem kompromisy i zawierane porozumie-
nia były deklaracjami bez większego znaczenia, wybiegiem lokalnym, wstrzy-
mującym rydwany wojny. Czynione przez Niego próby tworzenia realnego 
systemu zbiorowego bezpieczeństwa były niedoceniane, traktowane jako dą-
żenie do hegemoni Polski w środkowej i południowej Europie, a propozycje 
wojny prewencyjnej wobec III Rzeszy z udziałem państw zachodnich były 
nierealne.

Toteż wyznaczony na wykonawcę testamentu Marszałka, w zakresie po-
lityki zagranicznej rządu RP, minister płk Józef Beck, - mimo niewątpliwych 
sukcesów – nie sprostał pokładanym nadziejom. Międzynarodowa sytuacja 
polityczna wyraźnie go przerosła, a  podjęte w  ostatnim okresie działania , 
w konfrontacji z rzeczywistością okazały się traktatami na papierze. W efekcie 
Rzeczpospolita Polska przystępując 1 września 1939 r. do konfrontacji militar-
nej z III Rzeszą, mając ze strony zachodu „papierowe” gwarancje. 

Realizm czy iluzja
Wiele kontrowersji budzi, szczególnie lansowana przez historyków mark-

sistowskich sprawa storpedowania przez rząd sanacyjny tzw. „Paktu wschod-
niego”, inspirowanego przez ZSRR układu bezpieczeństwa zbiorowego, swo-
istego panaceum mogącego ocalić Polskę przed katastrofą. 

 SPOJRZENIE NA WRZESIEŃ 1939 r. 
Ogólny obraz przegranej kampanii wrześniowej w 1939 roku, bynajmniej nie może przekreślić ani przesłonić wielkości żołnierskiego wysiłku oraz 
umiejętności i zdolności dowódczych znacznej części oficerów. Polska w konfrontacji z agresorami wyszła przegraną, ale na kampanie wrześniową 
w 1939 roku nie należy patrzeć jedynie przez pryzmat klęski. Świadczy o tym przebieg wielu walk i bitew, długotrwałość obrony, w której druzgocąca 
przewaga sił i środków ogniowych rozstrzygała o jej wyniku, a liczba poniesionych przez agresorów strat była znaczna. Niemcy stracili w tej wojnie 
około 50 000 zabitych i rannych żołnierzy, około 1000 czołgów i samochodów pancernych, 560 samolotów, 370 dział i 6000 samochodów. Straty znacz-
ne , przewyższające  wojnę z Francją. Natomiast Rosja Sowiecka straciła około 13 000 żołnierzy, 150 wozów bojowych i 20 samolotów.
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W tym kontekście należy zasygnalizować, iż w tym okresie czasu Rosja 
Sowiecka wychodziła stopniowo ze stanu politycznej izolacji. Zapoczątkowa-
ne przemiany strukturalne i gospodarcze związane z budową komunizmu 
powodują przekształcenie dawnego zacofanego imperium w nowe ekspan-
sywne mocarstwo, pretendujące zgodnie z  linią Międzynarodówki Komu-
nistycznej do przewodzenia ruchowi komunistycznemu w Europie. W ślad 
za tym determinowane są cele polityki zagranicznej ZSRR. Udział w konfe-
rencji genueńskiej, zawarcie w Rapallo układu w współpracy niemiecko – ra-
dzieckiej [1922], międzynarodowego paktu Brianda-Kellogga [1928], zawar-
cie paktów o nieagresji z Polską i Francją [1932] oraz nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych z głównymi państwami Europy oraz Japonią i Chinami są 
tego przykładem.

Należy podkreślić, iż do 1935 r. Rosja Sowiecka nie zawierała sojuszów 
polityczno – militarnych o wzajemne pomocy, przeświadczona tak jak kie-
rownictwo III Międzynarodówki, rezydujące w Moskwie, o determinującej 
roli rewolucji w Niemczech, a z którą wiązano daleko idące nadzieje w stwo-
rzeniu Stanów Zjednoczonych Europy pod bolszewicka egidą.

Sytuacja zmienia się po dojściu Hitlera do władzy, otwarcie negującego 
„dyktat wersalski” i konieczność rewindykacji celem rozszerzenia dla Nie-
miec strefy życiowej - osławionego „Drang nach Osten” – zgodnie ze swoim 
programem zawartym w książce Mein Kampf.

Pogorszenie się w latach 1938 – 1939 sytuacji międzynarodowej w Eu-
ropie, aneksja przez Hitlera Czechosłowacji oraz rosnące zagrożenie bez-
pieczeństwa Polski, skłoniło państwa zachodnie do bardziej ostentacyjnych 
kroków, zmierzających do powstrzymania Hitlera. Pozornie upodmiotowiło 
na arenie międzynarodowej sprawę II Rzeczypospolitej, której Francja i An-
glia zamierzały udzielić stosownych gwarancji. Polepszeniu uległy stosun-
ki z Francją, osłabione po konferencji w Locarno. Marszałek Józef Piłsudski 
nie chciał być traktowany jako satelita Francji, zbyt świeże zachował wspo-
mnienia po wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r. i osamotnieniu ze stro-
ny państw Ententy. Zdecydował sam rozwiązywać swoje trudności z Niem-
cami bez pośrednictwa i przyzwolenia Francji. Tym bardziej, że nie był prze-
konany o jej samodzielnej roli na płaszczyźnie międzynarodowej bez udzia-
łu Anglii. Toteż przestrzegał przed naruszaniem „polityki równowagi” w sto-
sunku do obu sąsiadów: Niemiec i Rosji, a szczególnie przed wiązaniem się 
z jednym z nich.

Dojście Hitlera do władzy, co może brzmieć paradoksalnie, Józef Pił-
sudski wykorzystał jako szansę poprawy stosunków polsko – niemieckich. 
Sprzyjała temu izolacja w jakiej znalazły się wówczas Niemcy, po wystąpieniu 
z Ligi Narodów i ze względu na oblicze ideologiczne, w tym prezentowane 
stanowisko wobec Żydów. Efektem zabiegów Polski była podpisana 26 stycz-
nia 1934 r. polsko – niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy. Aczkol-
wiek wspomniana deklaracja była swego rodzaju odpowiednikiem polsko – 
sowieckiego paktu o nieagresji z 15 lipca 1932 r. i mieściła się werbalnie w ra-
mach „polityki równowagi”, nie mniej Marszałek Józef Piłsudski rozumiał 
aż nadto, że w tej sytuacji międzynarodowej bezpieczeństwo Polski można 
opierać na dwóch elementach: Lidze Narodów i układach bilateralnych, gwa-
rantujących obustronne zobowiązania. Na takie rozwiązania z obu sąsiadami 
pójść nie mógł. Koncepcja utworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego 
w oparciu o związek federacyjny państw Europy środkowo wschodniej i po-
łudniowej, w wyniku reakcji Anglii i Francji spaliła na panewce. Liga Naro-
dów okazała się organizacją papierową, ubezwłasnowolnioną przez mocar-
stwa realizujące własne, partykularne interesy. W tej sytuacji celem zachowa-
nia bezpieczeństwa, Polsce pozostawało prowadzić politykę współpartner-
stwa, zawierać pakty o nieagresji i dążyć do pozyskania gwarancji polityczno 
- militarnych u jednego z wielkich mocarstw. Tradycyjne związki z Francją 
takiej gwarancji nie dawały. Stany Zjednoczone były na etapie kształtowania 
swojej mocarstwowości. Zaś Anglia, jako podmiot stosunków międzynaro-
dowych w Europie i jeszcze na świecie, nader chętnie widziała się w roli arbi-
tra przyszłego konfliktu niemiecko – radzieckiego, niż gwaranta bezpieczeń-
stwa dla Polski.

Marszałek J. Piłsudski pozostawał realistą, duże znaczenie przywiązy-
wał do wiarygodności potencjalnych sojuszników i do sił jakimi będą w sta-
nie wesprzeć Polskę w chwili zagrożenia . Z jego inicjatywy powstał w GISZ-
-u pod kierownictwem gen. K. Fabrycego specjalne biuro studiów tzw. La-
boratorium dla prowadzenia badań i analiz problemu narastania niebezpie-
czeństwa oraz możliwości wykonania sojuszniczych zobowiązań - w  tym 
przypadku Francji. W udzielonej instrukcji Piłsudski wyjaśnił, że dla Polski 
leżącej pomiędzy dwoma tak potężnymi wrogimi sąsiadami, jak Rosja i Niem-
cy, jest rzeczą niezmiernie ważną wiedzieć zawczasu, z którymi zatarg nastą-

pi wcześniej. Mając te dwa pakty – mówił Piłsudski – siedzimy na dwóch 
stołkach. To nie może trwać wiecznie. Musimy wiedzieć, z którego najpierw 
spadniemy i kiedy.

Jako reasekurację Piłsudski widział sojusze z Francją i Rumunią. Nato-
miast zdecydowanie odrzucił wiązanie się z  jednym agresywnym sąsiadem 
w celu obrony przed drugim, gdyż taki związek musiałby z konieczności spro-
wadzić Polskę do roli satelity jednej czy drugiej strony.[...] Powiedział, że w ra-
zie wojny z Niemcami najprawdopodobniej nie będziemy osamotnieni, nato-
miast w wojnie z Rosją możemy być prawdopodobnie pozostawieni sami sobie.

Zdaniem J. Piłsudskiego pakt z Niemcami i Rosją o niczym nie prze-
sądzał. Liczyły się realia i międzynarodowe uwarunkowania. Marszałek nie 
wierzył aby Francja i Anglia zahamowały rozbudowę niemieckiego poten-
cjału militarnego, tak jak i Rosja sowiecka stopniowo rosnąca w siłę wyrzek-
nie się swoich wielkomocarstwowych i internacjonalistycznych planów. Stąd 
uporczywe poszukiwanie realnych sojuszników, ale nie wśród przeciwników. 
Szkoda, iż dyplomacja Polska, w tym i Piłsudski nie dostrzegli potencjału mi-
litarnego Czechosłowacji, który mógłby być potencjalnym sojusznikiem, stu-
dzącym zapały Hitlera. Zwrócony twarzą na Wschód, skąd oczekiwał więk-
szego zagrożenia Marszałek J. Piłsudski montował koalicję z Rumunią wie-
dząc, iż nie może liczyć na pomoc Zachodu. Układ z Francją traktował ra-
czej jako neutralizację jej w przyszłym konflikcie z Rosją. Toteż mniej uwagi 
poświęcił zagrożeniu ze strony Niemiec, licząc na gwarancje Francji i Anglii. 
W tym przypadku układ polityczno – militarny z Czechosłowacją [podobny 
jak z Rumunią] o zupełnie innym, silniejszym potencjale militarnym, gwa-
rancje Zachodu bardziej by wzmacniał i musiał by wpłynąć na stanowisko 
Niemiec wobec Polski. Tej linii politycznej spadkobiercy Marszałka nie wzię-
li pod uwagę przy konstruowaniu zasad bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. 

7 marca 1934 r. na zaproszenie Józefa Piłsudskiego odbyła się w Belwe-
derze narada z udziałem byłych premierów rządu Rzeczypospolitej oraz pre-
zydenta I. Mościckiego. Temat konferencji stanowiły sprawy zagraniczne. 
Polska, jak mówił Piłsudski, wie z przeszłości, co znaczy porozumienie się 
dwóch jej sąsiadów. Gdy oni się dogadają, niebezpieczeństwo istnieje za-
wsze. Po wojnie jest ono o tyle mniejsze, że Ententa pobiła Niemców, a ja Rosję. 
Ale układ w Rapallo jest zawsze ogniskiem kłopotów. Zawarte ostatnio ukła-
dy Polski ze Związkiem Sowieckim i Niemcami stwarzają dla Polski nie zna-
ną w historii pomyślną koniunkturę. Oba pakty zostały osiągnięte bez dodat-
kowych zobowiązań. Polska nie zobowiązała się do popierania żadnej stro-
ny przeciwko drugiej. Sojusze dawne należy utrzymać dla przeciwwagi, ale te-
raz za ich utrzymanie Polska nie potrzebuje płacić ofiarami. W konkluzji Jó-
zef Piłsudski mówił, iż nie wierzy by to pozytywne ułożenie pokojowych sto-
sunków z obu sąsiadami mogło trwać wiecznie. Przewidywał, że z Niemcami 
mogą trwać zaledwie cztery lata z uwagi na dokonujące się w III Rzeszy prze-
obrażenia; za więcej lat nie ręczy. Przewidywał, że po jego śmierci ten stan 
rzeczy trudno będzie utrzymać. Określił również główne zasady polityki za-
granicznej sprowadzające się: do utrzymywania dobrych stosunków z sąsia-
dami, zachowanie podmiotowości państwa, ukierunkowania się na Wschód, 
gdzie tam może Polska odgrywać istotną rolę, przy nie mieszaniu się w spra-
wy państw zachodnich. Czy testament polityczny Marszałka Józefa Piłsud-
skiego został zrealizowany – odpowiedź stanowił wrzesień 1939 r.

Ale nim do tego doszło w połowie listopada 1934 r. odbyła się w Inspek-
toracie ostatnia konferencja uczestników prac Laboratorium. Referenci: gen. 
K. Fabrycy i ppłk K. Glabisz wyprowadzili wspólną tezę, iż mimo zagroże-
nia ze strony Rosji która zyskała nad nami przewagę i ją systematycznie po-
większa, to znacznie wcześniej realne jest zagrożenie ze strony Niemiec hi-
tlerowskich, które wprawdzie są jeszcze słabe, by nas zaatakować , ale szybko 
się zbroją, niezwykle uporczywie i wszechstronnie. Sądzono, iż to nastąpi nie 
wcześniej niż za 5 do 10 lat. 

Piłsudski przerwał posiedzenie uważając, że jeszcze za wcześnie na ta-
kie wnioski, jakie wysunęło Laboratorium, i Rosja będzie długo jeszcze niebez-
pieczniejsza, bo jest mniej obliczalna i mniej zależy od Zachodu. Dlatego głów-
na nasza uwaga nadal musi być skierowana na wschód. Trzeba jednak Niem-
com bardzo na palce patrzeć, bo potrafią oni dobrze i szybko zorganizować się, 
gdy się na coś zdecydują. Po zakończeniu narady, całkiem prywatnie zwraca-
jąc się do szefa sztabu Laboratorium ppłk Glabisza, Marszałek przyznał rację 
referentom uważając, że publiczne przyznanie im racji wywołało by niewła-
ściwe nastroje. Zastrzegł się, iż nie w pełni Zachodowi ufa, a w przyszłości na-
leży zweryfikować plany obrony państwa. [Ja nikomu prawie nie ufam, a cóż 
dopiero Niemcom. Muszę jednak grać, bo Zachód jest obecnie parszywieńki. Je-
żeli niebawem nie przejrzy i nie stwardnieje, będzie trzeba się przestawić w pra-
cach]. Niestety czasu tego J. Piłsudskiemu zabrakło. Następcy zaś Marszałka, 
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rozwiązali Laboratorium nie korzystając z jego opracowań i analiz.

Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonawcą jego testamentu 
politycznego pozostał płk Józef Beck. Wielu sensatów, pospolitych „uprawia-
czy” czy „poprawiaczy” historii, często z pobudek ideowych w swym zapa-
miętaniu politycznym usiłowało imputować Marszałkowi J. Piłsudskiemu, 
a później J. Beckowi proniemiecką politykę, oskarżając jak nie o faszyzm to 
o  sympatie profaszystowskie, dodając czcze wymysły o  jakoby wspólnych 
planach pójścia z Hitlerem na Wschód. Nie wolni o tych „nowinek” są i po-
ważni badacze czego przykładem jest opracowanie Włodzimierza T. Ko-
walskiego „Ostatni rok Europy” 1939, cyt: „..Po śmierci Piłsudskiego „polity-
ka równowagi” stała się fasadą posunięć Becka, które nie miały nic wspólnego 
z jednakim stosunkiem Polski do Niemiec i ZSRR. W swym zapamiętaniu an-
tyfrancuskim, zwłaszcza po zawarciu sojuszu francusko – radzieckiego w roku 
1935, Beck poszedł znacznie dalej w polityce zbliżenia z Niemcami, niż to prze-
widywał Piłsudski, i tym samym oddalił się od współpracy z ZSRR, co prze-
kreśliło zasady „polityki równowagi”. Słuszna wydaje się uwaga Jerzego Kra-
suckiego, który pisze, że jeżeli Beck prowadzi politykę balansowania, to można 
to odnieść to można do stosunków między Niemcami a Francją, a nie między 
Niemcami a ZSRR....” .

Jakże dziwnie brzmi kolejna supozycja, iż w marcu 1936 r., gdy Francja 
została zagrożona przez remilitaryzację Nadrenii, co wiązało się z pogwałce-
niem przez Hitlera układów z Locarno, Beck oznajmił, że Polska wypełni swe 
zobowiązania sojusznicze, jeżeli Francja uzna to za casus belli. 

Jakże poważnie można traktować próby montowania przez Francję 
w oparciu o Rosję Sowiecką koalicji wschodniej stanowiącej ostatnią deskę 
ratunku dla „topionego pokoju”, gdzie z jednej strony deskę ową nie podawa-
no, zaś z drugiej skrzętnie wyrywano.

Niedoszła Koalicja
W warunkach bezpośredniego zagrożenia wojennego szczególne znacznie 

dla Polski miał wysunięty przez rząd radziecki projekt zawarcia paktu wza-
jemnej pomocy pomiędzy ZSRR, Wielką Brytanią i Francją – czytamy w pre-
zentowanym wcześniej skrypcie Karola Grunberga. Podczas rozmów pro-
wadzonych w Moskwie w sierpniu 1939 r. przez przedstawicieli sztabów gene-
ralnych tych trzech mocarstw, Związek Radziecki dążył do zawarcia porozu-
mienia, które dawałoby w obliczu agresji III Rzeszy gwarancje rzeczywistej 
i natychmiastowej pomocy. 

Jednocześnie sztab generalny Armii Czerwonej proponował uwzględ-
nić postulat równorzędności zobowiązań militarnych kontrahentów tj. wy-
stawienia przeciwko agresorowi na froncie zachodnim adekwatnej ilości dy-
wizji do tej jakie Związek Sowiecki miał rzucić do walki na froncie wschod-
nim. [dywizja, dywizji nie równa pod względem osobowym i środków walki, 
ale co miała zrobić Anglia z braku wojsk operacyjnych w Europie].

Była i druga sugestia, zarazem kontrowersja, że Rosja nie miała bezpo-
średniej granicy z Niemcami, a więc zachodziła konieczność przemarszu 
wojsk radzieckich przez terytorium Polski i Litwy. [ jak wiemy z historii, 
przemarsze Armii Czerwonej odbywały się, trudniej było z wyjściem zado-
mowionych wojsk] 12 sierpnia w Moskwie odbyło się w życzliwej atmosferze – 
jak pisze w interesującym opracowaniu Maria Turlejska „Rok przed klęską” 
– pierwsze posiedzenie misji wojskowych: radzieckiej, francuskiej i angielskiej. 
Sam skład misji radzieckiej świadczył o tym, że ZSRR wiązał z rozmowami 
sztabowymi duże nadzieje. Na jej czele stał marszałek Woroszyłow, ludowy ko-
misarz obrony ZSRR, ponadto wchodzili do niej; szef Sztabu Generalnego Ar-
mii Czerwonej – Borys Szaposznikow, dowódca sił powietrznych – Loktionow 
i komisarz ludowy morskiej floty wojennej – Nikołaj Kuźniecow.

Odpowiednio na czele angielskiej misji wojskowej stał emerytowany ad-
mirał Reginald Plunkett-Drax, marszałek lotnictwa Burnett i oficer frontowy 
gen. Heywood. Podobnie przedstawiała się francuska misja wojskowa z gen. 
Aime Doumencem, dowódcą okręgu w Lille oraz innymi mało znaczącymi 
oficerami. W toku pracowitych spotkań wariantowano i  liczono ilość nie-
zbędnych do użycia dywizji, sił powietrznych, a nawet morskich. Starano się 
również odpowiedzieć na jasno postawione przez Woroszyłowa pytanie: czy 
Polska i  Rumunia przepuszczą wojska radzieckie przez swoje terytorium. 
Ostatecznie 18 sierpnia rządy zachodnie zwróciły się do Polski, przekazu-
jąc powyższe pytanie misji radzieckiej. Kategorycznie negatywną odpowiedź 
polską strony otrzymały już w dniu 19 sierpnia. W tym też dniu został pod-
pisany w Berlinie radziecko – niemiecki układ handlowy.

Towarzyszyły tym wydarzeniom zaawansowane rozmowy Ribben-
trop – Mołotow.

Owocna współpraca
23 sierpnia 1939 r. przybył do Moskwy minister spraw zagranicznych 

III Rzeszy Ribbentrop. W godzinach wieczornych został podpisany ra-
dziecko – niemiecki pakt o nieagresji z tajnym protokółem dodatkowym. 
II Rzeczpospolita polska została skazana na zagładę.

Pakt 23 sierpnia 1939 r. zwany potocznie paktem Ribbentrop – Moło-
tow należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych aktów dyplomatycz-
nych XX wieku, owiany nutą skandalu politycznego i pajęczyną tajemniczo-
ści z uwagi na tajny protokół dodatkowy. Wywoływał wśród badaczy róż-
ne interpretacje, nie wolne od fałszu i zakłamania do dziś. Pakt zawarty był 
na lat 10.

Art.1 przewidywał, że obie strony „ powstrzymają się od wszelkich ak-
tów przemoc, wszelkiej agresywnej akcji oraz ataku na drugą stronę indywi-
dualnie lub wspólnie z innymi mocarstwami”.

Art.2 głosił, że jeżeli „ jedna ze stron stanie się obiektem agresji ze stro-
ny trzeciego mocarstwa, druga strona nie udzieli temu trzeciemu mocarstwu 
żadnej pomocy”. Tym samy punkt ten wyłączał pomoc Rosji sowieckiej dla 
Polski na wypadek konfliktu polsko – niemieckiego.

Art.4 zapowiadał, że żadna ze stron „nie weźmie udziału w jakimkol-
wiek grupowaniu mocarstw skierowanym bezpośrednio czy pośrednio prze-
ciw drugiej stronie”. 

Do paktu dołączony był tajny protokół, który był usankcjonowaniem IV 
rozbioru Polski.

Dziwna analogia z wiedzą i milczeniem nad mordem katyńskim, czy 
współcześnie - ukrycie ostrzeżenia płk Ryszarda Kuklińskiego o  zamiarze 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I jeszcze jedna refleksja. To kon-
sekwencja historyków komunistycznych i determinacja z jaką przedstawiali 
Rosję Sowiecką walczącą o pokój z hitlerowską III Rzeszą w świetle jej zabo-
rów dokonywanych wobec Polski, państw nadbałtyckich, Finlandii, Rumu-
nii, Czechosłowacji czy Węgier. Ad absurdum... pax vobiscum.

 
Zdrada czy wyrachowanie
Kolejną próbę zapobieżenia i tak już nieuchronnej wojny podjął się mi-

nister spraw zagranicznych Francji Georges Bonnet. Zainspirowany inicjaty-
wą Mussoliniego zwołania 5 września w San Remo międzynarodowej konfe-
rencji na wzór Monachium naiwnie sądził, iż kosztem Polski oddali zagroże-
nie swego kraju. Zwołaniem konferencji nie były zainteresowane żadne pań-
stwa. Los wojny i Polski został już dawno przesądzony. Po Czechosłowacji 
przyszła kolej na Polskę. Pozostało bić się o honor.

31 sierpnia 1939 r. o godz. 0.30, kiedy dyplomatyczne rozmowy jeszcze 
trwały, Hitler podpisał „Instrukcję nr 1 dla prowadzenia wojny”. Wehrmach-
towi, rozkazał 1 września o godz. 4.45 uderzyć na Polskę. Rozpoczęła się II 
wojna światowa.

Rząd II Rzeczypospolitej oczekiwał, że agresja niemiecka wyzwoli auto-
matycznie uruchomienie klauzul zawartych w polsko-francuskim i polsko- 
brytyjskim układzie polityczno-militarym. Beck już w godzinach rannych 1 
września wystosował telegramy do sojuszniczych rządów, gdzie oświadczył 
„Rząd polski, zdecydowany bronić do ostatka niepodległości i honoru Polski, 
daje wyraz swej pewności, że stosownie do istniejących sojuszów będzie ko-
rzystał w tej walce z natychmiastowej pomocy sprzymierzonych”. Ci zaś nie 
kwapili się do wywiązania się z zawartych porozumień. Bonnet usiłował za 
wszelką cenę uchronić Francję przed przystąpieniem do wojny, wyszukując 
szereg pretekstów i wybiegów.

Ostatecznie pod wielkim naciskiem i uporczywych zabiegach dyploma-
tycznych 3 września Anglia i Francja wystosowała do rządu III Rzeszy ulti-
matum „przyrzeczenia o zaprzestaniu agresji i wycofaniu wojsk niemieckich 
z Polski”. Ultimatum zaskoczyło Hitlera. Liczył, że uda mu się odizolować 
Polskę i poprowadzić z nią wojnę lokalną. Tymczasem sojusznicy nie spie-
szyli się z wypełnieniem zobowiązań. Rozpoczął się okres „dziwnej wojny”

12 września 1939 r. we Francji, w miejscowości Abbeville zebrała się na 
posiedzenie Najwyższa Rada Wojenna sprzymierzonych z udziałem z udzia-
łem premierów, naczelnych dowódców i szefów sztabów Francji i Anglii. Do-
konując oceny przebiegu wojny podjęto brzemienną w  dziejach II wojny 
światowej decyzję – nie udzielenia Polsce pomocy. To o czym nie wiedzie-
li Beck i Rydz Śmigły, różnymi kanałami przedostało się do Rosji sowieckiej. 
Stalin zdecydował się na agresję wobec Rzeczpospolitej. Tak więc los II Rze-
czypospolitej został przesądzony.

Dr Wiesław Leszek Ząbek
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Też wrzesień
Do napisania tego felietonu zainspirowała mnie  nie tylko rozmowa 

ze szkolnym kolega 1. kompanii kadrowej naszej wrocławskiej „Alma 
Mater” płk. prof. Józefem Marczakiem ale też ostatnie publikacje jakie 
wpadły mi do ręki, na temat Września 1939 r., min.: S. Koper, T. Pawłow-
ski, Mity polskiego Września; E. Guz, Zagadki i tajemnice kampanii wrze-
śniowej czy publikacje na ten temat bardzo płodnego Piotra Zychowicza, 
min.: Pakt Ribbentrop-Beck oraz Opcja Niemiecka.

Czy poznaliśmy prawdę o wrześniu 1939 r.?
Wrzesień 1939 r. przez okres 80 lat doczekał nader bogatej literatury 

podmiotu, licznych monografii, pamiętników, opracowań, artykułów ect. 
Przez ten okres policzono każdego żołnierza, miejsce usytuowania działa, 
ilośc wystrzelonych nabojów i pocisków itd. Ale czy przez to poznaliśmy 
prawdę o wrześniu. 

Każda historia, każde dziejowe wydarzenie pisane jest lub inter-
pretowane pod kątem politycznym: dworu panującego; systemu ide-
ologicznego; partii politycznej sprawującej władzę.

Czy pierwszy kronikarz Gall Anonim przedstawiał prawdę, tuszując 
przewrót pałacowy Bolesława Krzywoustego?

Czy Jan Długosz pisał prawdę o dziejach Rodu Jagiellonów służąc 
tym władcom?

Czy kronikarz Wincenty Kadłubek nie uprawił mitomanii opisując 
najstarsze dzieje Polski?

Toteż i prawda o  wrześniu 1939 r. nie jest wolna od podobnych ujęć. 
Oceniana i  przedstawiana w  zależności od potrzeb funkcjonującego 
w  kraju systemu politycznego jak również poszczególnych adwersarzy 
„sanacji” próbujących li tylko na nią zrzucić winę za zaistniała klęskę II 
Rzeczypospolitej. Świadomie pomijam wyliczankę licznych błędów po-
litycznych i  taktycznych oraz decyzji i  zaniedbań popełnionych przez 
Naczelnego Dowódcę WP i jego podwładnych. Bynajmniej nie miało to 
wpływu na wynik września 1939 r. gdyż:
- Rzeczpospolita – wbrew funkcjonującej propagandzie - do wojny nie 

była przygotowana!
- Rzeczpospolita – z uwagi na brak sił i środków nie mogła sprostać 

konfrontacji z państwami zaborczymi!
- Rzeczpospolita - więc tej wojny nie mogła wygrać!

Modne dziś gdybanie i uprawianie swoistej historiozofii przez „na-
prawiaczy” historii nie ujmuje istoty rzeczy. Zaciemnia rzeczywisty obraz. 
Tworzy iluzję.  I tu czas na wnioski z rozmowy z prof. Marczakiem.

Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski z września 1939 r. ?
Czy nie powielamy dawnych błędów?
Mogę z  satysfakcją stwierdzić, iż prof. Marczak jest prekursorem 

w zakresie tworzenia Systemu Obrony Narodowej, w tym Obrony Tery-
torialnej Kraju. Plastycznie ukazuje to na przykładzie dziejów ojczystych. 
Już za Bolesława Chrobrego w system obrony państwa została włączo-
na cała społeczność narodowa. Komes, namiestnik władcy organizował 
w oparciu o gród obronny opór najeźdźcy ponadto okoliczna ludność bu-
dowała zasieki na drogach i czynnie walczyła. W późniejszym okresie za 
Jagiellonów o obronie państwa decydowało pospolite ruszenie szlachty, 

która odpowiadała za wyszkolenie, uzbrojenie i wyposażenie walczącego 
rycerza. Inne stany nie uczestniczące w działaniach militarnych ponosili 
stosowne świadczenia rzeczowe lub finansowe. Zmiana przyjętych sto-
sunków gospodarczych i  politycznych w  I  Rzeczypospolitej spowodo-
wało wprowadzenie wojsk zaciężnych o tyle niedogodnych dla obrony 
państwa, gdyż bardzo kosztownych i walczących za żołd. Kto dał więcej 
za nim szli żołnierze. 

W  efekcie partykularyzm i  prywata szlachty i  magnaterii podcię-
ła system obrony państwa i  doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej. 
Gdyby w  II Rzeczpospolitej sięgnięto po wzorzec szwajcarski [każdy 
obywatel państwa był wyszkolonym rezerwistą, posiadającym własne 
uzbrojenie i wyposażenie, mającym wyznaczony punkt oporu i system 
łączności z  sąsiadami], system najmniej kosztowny ale funkcjonujący 
w  ramach Obrony Narodowej, to mielibyśmy Państwo przygotowane 
do wojny. Postawiono jednak na propagandę sukcesu. Pomimo, iż po 
I wojnie światowej Rzeczpospolita była potwornie okaleczona, gospodar-
ka i  infrastruktura w 80% zniszczona, propagowano „mocarstwowość” 
pomimo, iż z braku środków finansowych budowa Gdyni nie została za-
kończona, a Centralny Okręg Przemysłowy „rozgrzebany” i nie doinwe-
stowany. Co prawda mieliśmy doskonałą myśl techniczną. Tylko, że na-
sze świetne samoloty, broń pancerna, działa i broń strzelecka nie zasilały 
wojska, a sprzedawano za granicę. Wojsko Polskie opromienione legendą 
walk Legionów Polskich i zwycięskiej wojny polsko – bolszewickiej o ile 
w 1930 r. było równoważne sąsiadom to przed wrześniem 1939 r. pozo-
stawało zacofane i niedoinwestowane. Natomiast społeczeństwo polskie 
karmiono „propagandą sukcesu” organizując defilady i pokazy zakupów 
działek w ramach FON, w myśl hasła „SILNI – ZWARCI - GOTOWI”.

Nie przygotowana do wojny ludność cywilna czekała z  utęsknie-
niem, kiedy nasze wojsko zajmie Berlin. Konfrontacja z nowoczesnym 
Wehrmachtem - gdzie środki finansowe na jej rozwój i modernizację dały 
Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, a w surowce strategiczne Rosja 
Sowiecka - okazała się szokiem. Zawiódł system obrony państwa, a ra-
czej jego brak. Tłumy uciekinierów blokowały drogi i mosty utrudniając 
ruchy oddziałów wojskowych. Zwiodła łączność, terenowa administra-
cja państwowa, system mobilizacyjny itp. Czy więc ważne dla przebiegu 
kampanii wrześniowej były popełnione błędy taktyczne?

Najwyższe organy państwa łącznie z Wojskiem Polskim nie uwzględ-
niło geopolitycznego położenia Polski. Zasadę nie „wikłania się” w soju-
sze lub politykę konfrontacyjną z sąsiadami, o czym przestrzegał Józef 
Piłsudski. Nie doprowadzono do stworzęnia realnego międzynarodowe-
go systemu obronnego. Zawierzono „papierowym” sojuszom i układom. 
Okazało się w praktyce, że Zachód nie chciał się bić o Gdańsk. 

Dziś też liczy się kapitał, toteż tzw. „interesy biznesowe” mogą robić 
przywódcy nawet skrajnie przeciwstawnych obozów. Wreszcie nie stwo-
rzono systemu  Obrony Narodowej, gdzie każdy obywatel, każda insty-
tucja czy urząd odpowiada za Bezpieczeństwo Narodowe.

Czy wystarczą nam parady wojskowe?
Czy historia musi się powtarzać?

Wiesław L. Ząbek

OKIEM REPORTERA
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SAPERSKIE SPOTKANIA

55. Rocznica - Zlot absolwentów promocji 1964

W dniach 20-22 września 2019 r. odbył się kolejny XVI Zlot ab-
solwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wro-
cławiu, rocznik 1961- 1964. Zlot rocznicowy, gdyż 13 września 

obchodziliśmy 55. rocznicę promowania nas na pierwszy stopień oficerski. 
Była to również historyczna - XX rocznica promocji absolwentów Oficer-
skiej Szkoły Saperów [OSWInż], która odbyła się na placu przed Filhar-
monia, w samym centrum Wrocławia. Toteż, właśnie ten temat domino-
wał w rozmowach uczestników spotkania m.in.: Zdzisława Kowalskiego, 
Jana Michalskiego, Wiesława Sokołowskiego, Reinharda Maichera, 
Tomasz Boguckiego, Wiesława Ząbka, Mariana Kasperskiego, Józefa 
Marczaka, Piotra Malinowskiego, Stanisława Grajpera, Kazimierza Lo-
renca, Kazimierza Łapczyńskiego, Wojciecha Hanieckiego, Jana Czer-
wa, Romana Olesińskiego, Janusza Soczewkę.

Obchody rozpoczęła uroczysta zbiórka w dniu 20.09.2019 r. w „Bo-
utigue Hotels”, gdzie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zlotu 
kol. Zdzisław Kowalski powitał uczestników spotkania. Wprowadzenie 
w istotę dzisiejszego spotkania, budowanie etosu saperskiej służby i szero-
ko rozumianej rodziny saperskiej, dokonał w swoim wystąpieniu redaktor 
naczelny SAPERA płk dr Wiesław Leszek Ząbek. Następnie uhonorowa-
no obecnych na spotkaniu: byłego dowódcę 1. Kompanii podchorążych 
płk mgr Stanisława Kuliniaka oraz byłego dowódcę plutonu płk mgr inż.  
Edwarda Hajdasa stosownym grawertonem. Po wystąpieniu płk Kul-
niak - który wyraźnie wzruszony - podziękował podopiecznym - wycho-
wankom za przyjazd na kolejny Zlot Podchorążych i przekazane dowody 
życzliwości. Następnie wręczono każdemu z  uczestników ufundowany 
przez niego grawerton ze stosownym wpisem: Na pamiątkę podchorąże-
mu seniorowi, absolwentowi 1. Kompanii podchorążych rocznik 1961-1964 
Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego z okazji 
Jubileuszu 55- lecia Promocji Oficerskiej. Z serdecznym podziękowaniem. 
Dowódca płk mgr Stanisław Kuliniak. Wręczono także okolicznościowe 
plakietki „Senior podchorąży”. Uczczono także minutą ciszy kolegów któ-
rzy odeszli na wieczną wartę. Tradycyjny wspólny oficerski obiad zakoń-
czył tą część uroczystości  pierwszego dnia pobytu we Wrocławiu. 

Może jest to tylko powrót do tradycyjnej nostalgii za młodością za prze-

żytymi wspólnie najpiękniejszymi chwilami życia. A  może powoduje to 
przede wszystkim  przyjaźń. Prawdziwa, męska więź bez zobowiązań, za-
leżności, koniunkturalnego czy spektakularnego  zachowania. Ona też była 
inspiratorem spotkań absolwentów byłej podchorążówki.

Na trzydziestolecie rozpoczęcia podchorążackiej przygody, przywołali-
śmy miniony czas i spotkaliśmy się w naszej Szkole. Było nas, wtedy trzydzie-
stu. Odżyły wtedy sentymenty, wspomnienia, które trwają do dziś. 
To co łączy, jednoczy, pozwala na podtrzymanie systematycznych kontak-
tów, to obecność naszego dowódcy 1. kompanii podchorążych OSWInż. we 
Wrocławiu, płk mgr Stanisława Kuliniaka. Tak było także, w dniach 20 – 22 
września  2019 r.

Kolejny dzień był poświęcony na podziwianie uroków Wrocławia 
z pokładu stateczku żeglugi śródlądowej, a raczej rejs gondolą „Gucio” po 
Górnej i Południowe Odrze, z Przystani Kardynalskiej obok mostu Tum-
skiego, mijając mosty: Piaskowy; Uniwersytecki; Pomorski; Pokoju; Grun-
waldzki i  wizytą w  niedawno otwartym Muzeum… Uroczysta kolacja 
oficerska podsumowała ten dzień owocnego zlotowego spotkania. Podjęto 
również uchwałę o zorganizowanie kolejnego spotkania, w 2001 r. z okazji 
rocznicy rozpoczęcia służby i nauki w naszej Wrocławskiej Alma Mater, 
centralnej Polsce; Łodzi lub Warszawie. 

Patrzyłem na pobrużdżone twarze kolegów, na których trudy żołnier-
skie służby wyryły nie zatarte piętno, a dziś radośni, uśmiechnięci na chwilę 
przenieśli się w lata swojej „podchorążackiej” młodości, tryskając wigorem 
i energią.

Bo i cel był szczytny: wzajemne uhonorowanie i podziękowanie; przeło-
żony – podwładni; dowódca – podchorążowie.

Warto zatem się ponownie spotkać, w 60. ROCZNICĘ rozpoczęcia pod-
chorążackiej przygody w naszej Alma Mater we Wrocławiu, tj. we wrześniu 
2021 roku.

W niedzielę 22 września po śniadaniu nastąpiło pożegnanie z przyby-
łym DOWÓDCĄ płk Stanisławem Kuliniakiem, a który zaprosił wszyst-
kich na swoje 90. urodziny, które będzie obchodził w 2020 roku.

były podchor. Wiesław L. Ząbek
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Kolejne 10. spotkanie absolwentów WSOWInż. 1976 r. z plutonu 
drogowego i kolejowego odbyło się w dniach 20-23.06.2019 r. 
w  ładnie położonym hotelu „Czarci Młyn" w  Grudziądzu, 

którego organizatorami byli nasi przyjaciele Henryka i Marian Ma-
ciejewscy. W spotkaniu wzięło udział 10 kolegów: Tadeusz Kalinow-
ski, Stefan Kąkol, Józef Krupczak, Marian Maciejewski, Wiesław 
Pokorski, Marian Kostecki, Wiesław Łabęcki, Stanisław Nagórski, 
Stanisław Robak i Krzysztof Szeląg - w tym większość z osobami to-
warzyszącymi.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęliśmy od uroczystej kolacji 
w czasie której uczciliśmy minutą ciszy kolegów którzy odeszli z na-
szego grona na wieczną wartę /a jest ich już 5 z 37 którzy ukończyli 
WSOWInż./. Cały wieczór upłynął wśród wspomnień z  pobytu we 
Wrocławiu, pracy każdego z  nas i  życia na emeryturze, ponieważ 
wszyscy jesteśmy już emerytami wojskowymi, ale część z nas prowa-
dzi nadal aktywne życie zawodowe.

Tradycją naszych spotkań są śpiewy i  tańce do późnych godzin 
nocnych przy akompaniamencie naszego akordeonisty kolegi Józefa 
Krupczaka.

Drugi dzień spotkania poświęciliśmy na zwiedzanie Grudziądza, 
który może pochwalić się wieloma wspaniałymi zabytkami takimi jak: 
Cytadela, Fort Wielka Księża Góra, Góra Zamkowa z wieżą Klimek, 
spichlerze i zabytkowy Rynek.

Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Chełmno - malowniczo położone na 
9  wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej miasto hanzeatyckie i  dawną 
stolicę historycznej ziemi chełmińskiej, po raz pierwszy wzmiankowane 
w dokumentach już w 1065 r.

Z okresu świetności miasta pochodzą dobrze zachowane, od śre-
dniowiecza do dziś, interesujące zabytki. Do najważniejszych należą: 
w pełni zachowany szachownicowy układ ulic i średniowieczne mury 
obronne o długości 2270 m, gotycko-renesansowy ratusz wraz ze śre-
dniowieczną miarą długości tzw. prętem chełmińskim liczącym 4,35 m, 
zespół klasztorny oraz sześć gotyckich kościołów z XIII i XIV wieku. 
W ostatnich latach Chełmno znane jest również jako „Miasto Zakocha-
nych”.

Popołudniowe i wieczorne spotkania w „Czarcim Młynie” upływały 
w serdecznej koleżeńskiej atmosferze, nie tylko wśród nas absolwentów, 
ale również wśród naszych życiowych partnerek. Wspólnie tworzymy 
grono prawdziwych przyjaciół spotykających się corocznie w różnych 
miejscach Polski, bez względu na ilość uczestników, gdyż różne sytuacje 
życiowe nie zawsze pozwalają na udział wszystkich chętnych.

Czwartego dnia po obfitym śniadaniu przyszedł czas na ostatnie 
rozmowy i pożegnanie z obietnicą przyjazdu na kolejne spotkanie które 
odbędzie się w 2020 r. w Lublinie.

Tekst i zdjęcie: Stanisław Robak

SAPERSKIE SPOTKANIA

10. spotkanie absolwentów promocji 1976 r.

Uzupełnienie sylwetki 
śp. płk. mgr inż. Rajmunda Szymanowskiego

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w  Braniewie 
w 1956 r. wstępuje do wojska i pełni służbę na stanowiskach: podcho-
rąży OSWInż 1965-1968, dowódca plsap 1968-1969, dowódca plpont 
1969-1971, dowódca ksap 1971-1974, słuchacz WAT w ZSRR 1974-
1978, dowódca ksap 5 BSap 1978-1979, starszy oficer w SWInż POW 
1978-1981, szef saperów 16 DPanc 1981-1986, z-ca d-cy ds. liniowych 
5 BSap 1986-1993, starszy inspektor Departamentu Kontroli MON 
1993-1998.

Na zajmowanych stanowiskach osiągał dobre wyniki. Skutecznie 
dowodził pododdziałami 7 bsap i  5 BSap oraz kierował zabezpie-
czeniem inżynieryjnym i  wyszkoleniem inżynieryjno-saperskim 16 
DPanc. Kontrole w 16 DPanc oraz w 5 BSap oceniły dobrze dowo-
dzony przez niego batalion saperów oraz pion inżynieryjny 16 DPanc.

Był oficerem ofiarnym w służbie, odpornym na trudy życia woj-
skowego, pełnym inicjatywy i  zaangażowania. W  latach 1968-1974 

uczestniczył w  akcjach oczyszczania terenu z  materiałów wybucho-
wych i  niebezpiecznych na obszarze województwa szczecińskiego, 
a w 1983 r. w akcji przeciwpowodziowej na wyspie Nowakowskiej koło 
Elbląga. Umacniał wały przeciwpowodziowe, ewakuował ludność cy-
wilną i jej dobytek. Z powodzeniem ukończył studia podyplomowe na 
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, kurs operacyjno-
-taktyczny w ASG, studia podyplomowe w WAT w zakresie utrzyma-
nia i eksploatacji dróg oraz kurs dowódców pułków.

Dobry organizator, pracowity, wymagający od siebie i podwład-
nych, posiadający wysokie poczucie odpowiedzialności za podwład-
nych i  wykonywane obowiązki służbowe. Nawet w  trudnych sytu-
acjach był optymistą, dysponującym dużym poczuciem humoru. Był 
lubiany w środowisku saperów. Pełniąc służbę w Departamencie Kon-
troli MON pozostawał skromnym, lecz wymagającym inspektorem, 
życzliwym w kontrolowanych jednostkach. Interesował się filatelisty-
ką, naukami społeczno-historycznymi oraz techniką.

Odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Meda-
lem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i innymi medalami resortowymi. 
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Dzień Sapera był okazją by się spotkać i  powspominać czasy 
służby i pracy w rozwiązanym kilka lat temu 9. Chełmińskim 
Pułku Pontonowym. Spotkanie, którego głównym 

organizatorem był podobnie jak w  latach ubiegłych st. chor. sztab. 
rez. Waldemar Kusz, odbyło się na terenie Europejskiego Centrum 
Wymiany Młodzieży nad jeziorem Starogrodzkim w  Chełmnie. 
W  tym roku spotkanie zorganizowano dopiero 13 czerwca, gdyż 
Dzień Sapera wypadł w  Wielkim Tygodniu. Po drugie czerwiec to 
miesiąc, w którym 9. pułk pontonowy ostatni raz spiął brzegi Wisły 
mostem pontonowym (21 czerwca 1996 roku), a dnia następnego, to 
jest 22 czerwca 1996 roku otrzymał sztandar. 

W  spotkaniu uczestniczyło 62 osoby, które dotarły z  różnych 
stron Polski, w  tym byli dowódcy pułku - pułkownicy w  st. spocz.: 
Jerzy Kostkowski, Hieronim Marzęcki oraz Ryszard Jasik. Około 
godziny 17:00 po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia, 
wszyscy udali się do sali biesiadnej, gdzie kol. Waldemar Kusz bardzo 
gorąco powitał koleżanki i  kolegów oraz przekazał pozdrowienia 
od osób, którzy z  różnych względów nie mogli uczestniczyć 
w  spotkaniu. Przekazał również pozdrowienia od Starosty Powiatu 
Chełmińskiego Pana Zdzisława Gamańskiego i  Burmistrza 
Chełmna Pana Artura Mikiewicza – fundatorów upominków dla 
uczestników spotkania. W  trakcie konsumpcji, jak zwykle bardzo 
smacznych posiłków, zebrani obejrzeli prezentacje: „Wspomnienia 
koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę”, „CHEŁMNO 
- dawne lata”, „Anakonda – Chełmno”, „Chełmno - niezwykłe 
miasto”, „Chełmno oczami przybysza”, „Pomniki historii – Chełmno”, 
„Spotkanie koleżeńskie w  2018”. Tradycyjnie atrakcją spotkania 
był tort o  tematyce militarnej (emblemat wojsk inżynieryjnych). 
W międzyczasie organizator spotkania wręczył wszystkim obecnym 
zdjęcie pamiątkowe i upominki. Po części tzw. oficjalnej przystąpiono 
do dalszego spożywania wspaniałych posiłków i wspominania czasów 
z okresu służby.

Spotkanie zostało zakończone 
w  duchu, że spotkamy się również 
w przyszłym roku. 

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

SAPERSKIE SPOTKANIA

Spotkanie żołnierzy i pracowników w Chełmnie 
z okazji Dnia Sapera
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W  dniu 10-09-2019 r. Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło 
nr 20 w Gorzowie Wlkp. zorganizowało uroczystą zbiórkę 
przed pomnikiem Chwała Saperom  na terenie dawnych 

koszar  z okazji 75. rocznicy powstania 4. Brygady Saperów.  Na uro-
czystą zbiórkę przybili przedstawiciele Prezydenta Gorzowa Wlkp. 
Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa, Starosta Gorzowski, Bur-

mistrz Miasta i  Gminy Witnica oraz liczne grono uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w  Gorzowie w  tym klasy 
mundurowe.

Uroczystość uświetniła Gorzowska Orkiestra Dęta. Krótka relacja 
z uroczystości została przekazana w TVP Gorzów Wlkp.

SAPERSKIE SPOTKANIA

75. rocznica powstania 4. Brygady Saperów
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Kolejny 27. Salon obronny zorganizowany w Kielcach w dniach 4-6 września 2019 r. odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
RP p. Andrzeja Dudy. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego [MSPO]przebiegał pod znakiem 100 – lecia Odzyskania Niepodle-
głości oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. MSPO, które przeszły do współczesnej tradycji jako TARGI KIELECKIE, zorgani-
zowały 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 zorganizowano dla szerokiej publiczności Dzień Otwarty Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na zwiedzających 
czekało 380 jednostek sprzętu i eksponatów.
Targi odwiedziło 53 delegacji z 46 państw. Żywym zainteresowaniem cieszyła się Wystawa Sił Zbrojnych p.t. „Obronność – Współpraca – 
Skuteczność”,  którą zabezpieczało 30 jednostek Sił Zbrojnych RP, w tym 1000 żołnierzy WP. W Międzynarodowych Targach Przemysłu 
Obronnego KIELCE 2019 wzięły udział również firmy patronackie SSP m.in. LUBAWA,BELMA, MEGMAR i AUTOBOX.

Red.

Podczas tegorocznej edycji targów MSPO odbywających się w dniach 
03-06.09.2019 r. w Kielcach, Lubawa S.A. po raz kolejny miała szansę za-
prezentować swoją ofertę przeznaczoną między innymi dla wojsk inżynie-
ryjnych.

W zakresie ochrony indywidualnej zaprezentowano między innymi 
produkty dedykowane ochronie przeciwwybuchowej (EOD) w  posta-
ci dwóch kombinezonów podchodzeniowych: Olimpia oraz Lekkiego 
Kombinezonu Odłamkoodpornego-Trudnopalnego. Oba kombinezony 
zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o bezpieczeństwie i komforcie 
użytkownika, natomiast LKO-T kładzie zwiększony nacisk na umożliwie-
nie jak największej swobody ruchów, przy jednoczesnym zachowaniu od-
porności balistycznej na poziomie co najmniej 600 m/s oraz niskiej masy 
stroju. 

Podczas tej edycji MSPO na stoisku Lubawa S.A. zaprezentowała rów-
nież najnowsze osiągnięcie w dziedziny kamuflażu indywidualnego, jakim 

jest Indywidualny Ekran Maskujący, opracowany przy współpracy z Woj-
skowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. To innowacyjne rozwiązanie 
zapewnia maskowanie optyczne nawet w dwóch różnych rodzajach terenu 
– dzięki zastosowaniu dwustronnego zadruku, a także redukcję promie-
niowania termalnego czy maskowanie przed systemami noktowizyjnymi. 
Produkt ten, zgłoszony do konkursu Defender, zapewnia wysoki komfort 
użytkowania dzięki zaawansowanym apreturom i zastosowanym w nim 
technologiom. Uzupełnieniem tej kategorii były produkty z grupy BHP 
i Ratownictwa, takie jak Strój do Pracy w Wodzie, Łódź Jednoosobowa 
oraz Pneumatyczna Kamizelka Ratunkowa KR. 

W kategorii ochrony zbiorowej goście mieli okazje zobaczyć wyróż-
niony nagrodą Defender w 2017 roku mobilny wielkogabarytowy Hangar 
KT–Shelter M5, który jednocześnie pełnił rolę zadaszenia stoiska Spółki 
Lubawa. Pokazano również Szybkorozstawialny Namiot Stelażowy NS-26 
oraz Pneumatyczny Namiot NP-38/M. 

MSPO KIELCE 2019

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU 
OBRONNEGO KIELCE 2019

Lubawa S.A. podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
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MSPO KIELCE 2019
Na stoisku zaprezentowano również lekką siatkę zabezpieczającą 

przed pociskami RPG oraz cieszący się sporym uznaniem Plecak Patro-
lowy PPWS Tajfun-37, który zapewnia większy zakres ruchu ramion, 
pozwalając na bezproblemowe złożenie się do strzału zarówno z bronią 
krótka, jak i długą. 

Oferta kamuflażu i  pozoracji przedstawiona została poprzez Pneu-
matyczną Makietę Pojazdu KTO Rosomak, pozorująca rzeczywisty odpo-
wiednik w zakresie widzialnym, radiolokacyjnym oraz termalnym. Do-
pełnieniem oferty spółki Lubawa w kategorii kamuflażu była ekspozycja 
siatek maskujących produkowanych przez Spółkę Miranda wchodzącą 
w skład Grupy Lubawa. 

Ważnym wydarzeniem, które towarzyszyło uczestnictwu w  targach 
było oficjalne podpisanie przez Miranda Spółka z  o.o. oraz Inspektorat 
Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, wieloletniego kontraktu na 
dostawę siatek maskujących Berberys. Kolejnym ważnym momentem dla 
Spółki Lubawa było wyróżnienie Nagrodą Specjalną Ministra Przedsię-
biorczości i Technologii dla Najlepszego Eksportera Uzbrojenia. 

Na stoisku Lubawa S.A. miała przyjemność gościć m.in. Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, 
Szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Rajmunda Andrzejczaka, 
Szefa KPRM Michała Dworczyka oraz profesora Huberta Królikowskie-
go - dyrektora Departamentu Analiz Obronnych przy Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów. 

Współczesne pole walki to wiele wyzwań w wielu obszarach funk-
cjonalnych dla Sił Zbrojnych, wśród nich zapewnienie swobody ruchu 
i manewru wojsk jak i przetrwanie wojsk  własnych. W kilku zdaniach 
przytoczę udział firmy Megmar Sp. z  o.o. w  Międzynarodowym  Salo-
nie Przemysłu Obronnego oraz rozwiązaniom jakie firma  prezentowała 
w powyższych obszarach funkcjonalnych w dniach 3-6.09. br. Na uwagę 
zasługuje fakt, że firma jako długoletni, godny zaufania dostawca sprzętu 
dla Sił Zbrojnych swoje rozwiązania  prezentuje już od 2008 roku, oferując 
najnowszą  myśl techniczną z całego świata. Na przestrzeni ostatnich 15 lat 
zrealizowaliśmy około  600 projektów. W bieżącym roku podczas Salonu 
Obronnego zaprezentowano między innymi rozwiązania w obszarze za-
pewnienia wojskom przetrwania oraz wsparcia swobody ruchu i manew-
ru. Zaprezentowano możliwości budowy obiektów w oparciu o produkty 
firmy HESCO Bastion, które już od 15 lat znajdują się na wyposażeniu 
SZ RP i  cieszą się dużym uznaniem wśród żołnierzy. Zaprezentowano 
nowe elementy HESCO Bastion, których stosowanie znacznie poprawia 
bezpieczeństwo personelu wykonującego zadania w rejonach narażonych 
na oddziaływanie adwersarza. Między innymi prezentowany był HAB 2 
– HESCO Accommodation Bunker, który może mieć wiele zastosowań. 
Prezentowane były również rozwiązania, które jeszcze nie są popularne 
kraju, a mianowicie takie które w znacznym stopniu ograniczają lub unie-
możliwiają wtargnięcie intruzów na obiekty infrastruktury wojskowej czy 
użytku publicznego - jest to cała gama barier Terrablock. 

Kolejnym obszarem, w którym firma Megmar prezentowała rozwią-
zania był obszar swobody ruchu i manewru wojsk. Prezentowane były ela-
styczne pokrycia drogowe, pod obciążenia MLC 30/40 i 70/110 brytyjskiej 
firmy FAUN. Urządzenia te charakteryzują się w pełni zautomatyzowa-
nym procesem rozkładania i  składania, dużą niezawodnością i małymi 
wymaganiami co do obsługi – 2 żołnierzy kierowca/operator w ciągu nie-

Systemy wsparcia mobilności i przetrwania wojsk firmy MEGMAR na MSPO 2019
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W dniach 2-6 września 2019 r. w trakcie 27 edycji Międzynaro-
dowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Bydgoskie Zakła-
dy Elektromechaniczne BELMA  S.A. zaprezentowały szeroką gamę 
produkowanych przez siebie środków minersko-zaporowych, a także 
głowice do Bezzałogowych Statków Powietrznych. Szczególny akcent 
położony został na składowe Inżynieryjnego Systemu Minowania tj. 
na minę narzutową MN-123, kasetę minową oraz miotacz min. Poza 
użytkowanym przez Wojsko Polskie Systemem Minowania Narzuto-
wego na podwoziu gąsienicowym krypt. Kroton (na którym posado-
wione są 4 miotacze), BELMA zaprezentowała też realizowaną obec-
nie na życzenie IU w  ramach konsorcjum z  HSW, Jelcz oraz WITI 
pracę rozwojową, której rezultatem będzie zaprojektowanie Pojazdu 

Minowania Narzutowego na podwoziu kołowym, na którym zmieści 
się 6 miotaczy. Planowany termin ukończenia ww. pracy to grudzień 
2021 roku.  Na kieleckich targach, pod zapotrzebowanie klientów 
zagranicznych, Spółka pokazała też swoją najnowszą koncepcję im-
plementacji miotacza na lekkim pojeździe kołowym typu pick-up, 
pozwalającym na rozmieszczenie min w trudno dostępnym, piaszczy-
stym terenie. 

Wśród prezentowanych przez Belmę wyrobów znalazły się też 
ostatnio wdrożone do produkcji Sterowane, przeciwpancerne, prze-
ciwtransportowe ładunki wybuchowe: SPPŁW Tulipan, z myślą o woj-
skach inżynieryjnych, specjalnych i obronie terytorialnej.

Prezentacja Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. na MSPO 2019

spełna 10 minut wzmacnia 50 m odcinek drogi pod obciążenie zgodne 
z MLC. Jeden zestaw elastycznego pokrycia drogowego pod obciążenie 
MLC 70 Heavy Ground Mobility System (HGMS) składa się z dwóch od-
cinków po 50 m, nawiniętych na stalowe szpule. Transport zestawu, jego 
rozwijanie i zwijanie odbywa się z pojazdu 8x8 (6x6).

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obron-
nego stoisko MEGMAR Logistics & Consulting odwiedziło wielu zna-
mienitych gości, odwiedził nas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Andrzej Duda w towarzystwie Ministra Obrony Narodowej Pana Mariu-
sza Błaszczaka oraz szefa Sztabu Generalnego gen. broni Rajmunda An-
drzejczaka, którym przedstawiono najnowsze rozwiązania i  osiągnięcia 
techniki z zakresu bezpieczeństwa i kontroli ruchu powietrznego firmy 
Frequentis. Ponadto obecnością zaszczyciło nas wielu przedstawicieli 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym oficerów z Za-
rządu Inżynierii Wojskowej, Zarządu Obrony Przed Broniom Masowego 
Rażenia, dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli Inspektoratu 
Uzbrojenia, Inspektoratu Wsparcia SZ i wielu innych.  

płk (rez.) Marek Stobnicki 
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SOLIDNOŚĆ  
I DOŚWIADCZENIE

MODERNIZACJA POJAZDÓW
STAR 266 M2, HONKER M-AX

MODERNIZACJA SAMOCHODU 
STAR 266M2
MODERNIZACJA I REMONT 
SAMOCHODU HONKER

PRODUKCJA CYWILNA

REMONTY GŁÓWNE  
SPRZĘTU WOJSKOWEGO
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MPB to ciężka mina przeciwburtowa przeznaczona do zwalczania czołgów i innych opancerzonych środków 
lądowej techniki wojskowej.

a) Mina MPB                                                    b) Wybuch miny i trafienie celu                                        c) Przebicie płyty 100 mm

PREZENTACJA FIRMY

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. należą do najstarszych zakładów przemysłowych w Pol-
sce, gdyż początek działalności firmy datuje się na 1868 rok. Dzisiaj to nowoczesna firma, która pod względem 
technicznym i organizacyjnym zdolna jest zaspokajać potrzeby projektowe i produkcyjne wymagających klien-
tów krajowych i zagranicznych. Przez ostatnie 25 lat BELMA wdrożyła do produkcji szereg typów środków bojo-
wych opracowanych zarówno we współpracy z polskimi instytutami wojskowymi jak i samodzielnie. Efekty tych 
projektów, w postaci produkowanych przez BELMĘ wyrobów, są po dziś dzień dostarczane do SZ RP. Realizując 
jednakże strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej, firma podejmuje aktywne działania zmierzające do zaistnienia 
ze swoimi wyrobami na rynkach zagranicznych. W tym celu, aby zaznajomić potencjalnych nabywców zagranicz-
nych z możliwościami produkowanej w BELMIE amunicji, firma cyklicznie organizuje pokazy poligonowe. Jedno 
z  takich wydarzeń miało miejsce 5 marca br. na poligonie OBD WITU koło Nowej Dęby. Na pokaz zaproszono 
oficjalną delegację wojskowych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz szereg gości krajowych. W ramach 
pokazu zaprezentowano kolejno następujące środki bojowe:

Mina przeciwburtowa MPB

Sterowany Przeciwpancerno – Przeciwtransportowy Ładunek Wybuchowy 
SPPŁW Tulipan

SPPŁW to wysokomobilny i lekki środek bojowy, zdolny skutecznie zwalczać z odległości do 50 metrów szero-
ką gamę celów od pojazdów pancernych poprzez transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty, a na ogól-
nowojskowych lądowych środkach transportowych kończą.
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PREZENTACJA FIRMY

System minowania narzutowego na podwoziu kołowym „BAOBAB”

Przeciwpancerna mina ręczna MR-123

Podsumowując należy stwierdzić, iż ze względu na rosnące zainteresowanie środkami minersko-zaporowymi na 
świecie, tego typu pokazy będą powtarzane cyklicznie. Firmy produkcyjne z krajów o wysokim eksporcie uzbrojenia, 
takich jak Rosja, Chiny i Izrael, organizują je wspólnie z siłami zbrojnymi własnych krajów. Dla potencjalnych klientów ma 
to zasadnicze znaczenie, gdyż pokazuje mocny argument producenta w postaci zaufania sił zbrojnych danego kraju do 
własnego przemysłu zbrojeniowego. Miejmy zatem nadzieję, że i Polskie Wojsko pójdzie tą drogą.

a) SPPŁW Tulipan                         b) Moment trafienia pojazdu                    c) Uzyskane przebicie płyty pancernej 60mm

System minowania narzutowego na podwoziu kołowym jest rozwinięciem funkcjonującego w SZ RP Inżynieryjnego 
Systemu Minowania na podwoziu gąsienicowym. System jako amunicję wykorzystuje Kasety minowe z minami prze-
ciwpancernymi MN-123. Dzięki mechanizacji i głębokiej automatyzacji procesu minowania można w krótkim czasie 
tworzyć rozległe pola i zapory minowe skutecznie realizujące zdolność oddziałów wojska do utrudniania działań prze-
ciwnika (kontrmobilność).

a) Minowanie minami ćwiczebnymi               b) Zadziałanie (dymienie) min ćwiczebnych 
                                                                                                                                   wywołane przejazdem pojazdu RAK

MR-123 to wysokomobilny i lekki środek bojowy, zdolny skutecznie zwalczać szeroką gamę pojazdów pancernych 
i środków transportu lądowego. Mina ta może być wykorzystywana samodzielnie do ręcznego tworzenia pól i zapór 
minowych lub do uzupełniania ewentualnych luk w polach minowych ustawionych w sposób zmechanizowany.

a) Mina MR-123                                     b) Wybuch miny                   c) Przebicie płyty pancernej 60 mm
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EPITAFIUM

OSTATNIA DROGA ŚP. GEN. BRYG. RYSZARDA ŻUCHOWSKIEGO

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

W dniu 7 maja 2019 r. uczestniczyliśmy w ostatniej drodze sp. gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego, który zmarł 27 kwietnia w wyniku tragicznego 
w skutkach wypadku drogowego. Byłego szefa Wojsk Inżynieryjnych WP, współzałożyciela i pierwszego prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich 
na ostatnią wartę, odprowadzali licznie przybyłe delegacje z jednostek i garnizonów saperskich, członkowie SSP i Stowarzyszenia Klubu Generałów. 
Mszę żałobną, w  intencji zmarłego, w  Katedrze Polowej WP odprawił proboszcz Katedry Polowej WP ks. płk Mariusz Tołwiński. Zmarłego 
w  imieniu  przybyłych współtowarzyszy pracy i  służby społecznej, kolegów oraz uczestników uroczystości pogrzebowych pożegnał p. gen. bryg. 
pil. Roman Harmoza, a w imieniu wszystkich saperów i pracowników szefostwa gen. bryg. dr Bogusław Bębenek. Po odprowadzeniu zmarłego do 
Kwatery Saperów Polskich na Cmentarzu Północnym w Warszawie, gdzie śp. gen. bryg. Ryszard Żuchowski spoczął u boku córki Ilony, uczestnikom 
uroczystości pogrzebowych  - w imieniu rodziny – podziękował gen. bryg. Włodzimierz Saczonek.                     Red.

Sylwetka Generała
Śp. gen. bryg. mgr inż. Ryszard Żuchowski, urodził się w 1944 r. w Gru-

dziądzu. Po zdaniu matury, w 1962 r. wstąpił do OSWInż. we Wrocławiu. 
Po ukończeniu oficerskiej szkoły dalszą swoją służbę wojskową związał z 5. 
Brygadą Saperów w Podjuchach k. Szczecina, przechodząc kolejne stano-
wiska od d-cy plsap do d-cy bbm. W latach 1972-1976 był słuchaczem WAI 
ZSRR, a po ukończeniu studiów pracował w SWInż. MON, jako starszy 
oficer oddziału operacyjnego. Dał się poznać jako dobry dowódca i wy-
chowawca, zaangażowany w służbie, dobry organizator i specjalista w dzie-
dzinie saperskiej. W  okresie tym brał udział w  akcjach powodziowych 
w województwie szczecińskim i budowie mostów lokalnych na Pomorzu. 
Krótko pełnił obowiązki szefa sztabu 2. BSap w Kazuniu i zastępcy szefa 
Wojsk Inżynieryjnych POW. W 1982 roku, skierowany zostaje w drodze 
wyróżnienia na studia w ASG SZ ZSRR, a po ich ukończeniu został do-
wódcą 2. MBSap. w Kazuniu. Za jego dowodzenia Brygada była trzykrot-
nie wyróżniana w  rozkazach MON jako przodująca jednostka w  Siłach 
Zbrojnych RP. Wielokrotnie organizował odbudowę mostów zniszczonych 
przez powódź, zwłaszcza w województwach nowosądeckim, tarnowskim, 
ostrołęckim i warszawskim. W 1987 r. został wyznaczony na szefa Wojsk 
Inżynieryjnych WOW, a w 1996 r. na szefa Wojsk Inżynieryjnych SG WP 
i w rok później 15 sierpnia 1997 r.  mianowany do stopnia generała bryga-
dy. W 2000 r. za wybitne osiągnięcia w służbie, został wpisany do „Księgi 
Honorowej Ministra Obrony Narodowej”. 27.10.2000 r. na I [Założyciel-
skim] Kongresie Stowarzyszenia Saperów Polskich, został wybrany jego 
prezesem. Oficer bardzo zdolny, ambitny, sprawny w działaniu wysokiej 
klasy specjalista wojsk inżynieryjnych. Potrafił odważni bronić swoich racji 
i z uporem walczyć o właściwą rangę Wojsk Inżynieryjnych WP. W dniu 
28.03.2003 r. po 41 latach służby odszedł do rezerwy, w dalszym ciągu ak-
tywnie działając społecznie zarówno w Stowarzyszeniu Saperów Polskich, 
w CIOR przy NATO oraz w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Wetera-
nów Sił Zbrojnych RP, gdzie był przez dwie kadencje prezesem. Odznaczo-
ny: KKom. OOP, KO OOP, KK OOP, ZKZ i wieloma innymi.

[na podstawie: Sylwetki Saperów – kolejne pokolenia. 
Warszawa 2009, s. 343-344]

Fot. K.Wydra
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EPITAFIA

Śp. płk mgr inż. Władysław JASIEŃSKI

Śp. płk mgr Anatol CZAJKA

W  dniu 8.07. pożegnali-
śmy śp. płk. mgr CZAJKĘ Ana-
tola ur. w 1933 roku w Krako-
wie. Zmarł 23 czerwca 2019 r. 
Pochowany w  Kwaterze Sape-
rów na Cmentarzu Północnym 
w Warszawie. 

Zawodową służbę woj-
skową rozpoczął w  1952 roku 
wstępując do Oficerskiej Szko-
ły Wojsk Inżynieryjnych. Po 
jej ukończeniu w  1955 r. peł-
nił kolejno obowiązki służbo-
we w  jednostkach liniowych 
Wojsk Ochrony Pogranicza na 
stanowiskach: dowódca pluto-
nu, dowódca kompanii sape-
rów, szef służby inżynieryjno-
-saperskiej, pomocnik kierow-
nika sekcji saperów 1962-1963, 
pomocnik szefa służby saperów 
WOP ds. zaopatrzenia 1963-
1964, pomocnik szefa służby 
inżynieryjnej 1964-1965, słu-
chacz KDO 1965, pomocnik 
szefa służby inżynieryjnej ds. 
zaopatrzenia 1965-1966. Pra-

cą na ww. stanowiskach zyskał 
wysokie uznanie przełożonych, 
którzy oceniali go jako ofice-
ra sumiennego, wysoce zdy-
scyplinowanego, dobrego wy-
konawcę i  organizatora. W  la-
tach 1955-1963 włożył dużo 
wysiłku rozminowanie tere-
nu po pozostałościach II woj-
ny światowej. Brał udział rów-
nież w  licznych akcjach prze-
ciwpowodziowych oraz prze-
ciwlodowych. Ciągle pogłę-
biał swoją wiedzę merytorycz-
ną i  umiejętności praktyczne. 
W roku 1974 ukończył na UW 
studia prawnicze, a w 1984 stu-
dia podyplomowe pedagogicz-
ne oraz kilka kursów specjali-
stycznych z zakresu obrony cy-
wilnej. Dzięki temu oraz peł-
nej zaparcia pracy realizował 
liczne zadania szkoleniowe, 
mające na celu przygotowanie 
nowych kadr rezerw osobo-
wych na potrzeby wojska i za-
kładów pracy. W  latach 1966-

1986 był wykładowcą, st. wy-
kładowcą oraz kierownikiem 
cyklu Studium Wojskowego 
na Politechnice Warszawskiej. 
W  latach 1986-1990 był kie-
rownikiem szkolenia wojsko-
wego na Wyższej Szkole Peda-
gogiki Specjalnej w Warszawie. 
Aktywnie uczestniczył w  pra-
cach społecznych. Był hono-
rowym dawcą krwi. Za swoją 
pełną zaangażowania i owocną 
pracę wielokrotnie nagradza-
ny i wyróżniany. W roku 1990 
odszedł do rezerwy. Aktywnie 
uczestniczył w  życiu społecz-
nym. Był członkiem ZBŻZiOR 
WP w Kole nr 31 jako członek 
zarządu-skarbnik oraz członek 
Koło nr 1 Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich. Odznaczony: 
ZKZ, SKZ, medalami SZwSO, 
ZZdOK i innymi odznaczenia-
mi resortowymi.

Opracował: G. Misiak

Śp. płk mgr inż. JASIEŃ-
SKI Władysław ur. w 1929 roku 
w  Jasionce w  rzeszowskim. 
Zmarł 10 czerwca 2019 r. Po-
chowany w dn. 24.06. w Kwate-
rze Saperów na Cmentarzu Pół-
nocnym w Warszawie. 

W 1949 roku wstąpił do woj-
ska i w 1951 r. ukończył Oficer-
ską Szkołę Inżynierii, po ukoń-
czeniu której służbę pełnił na 
stanowiskach: dowódca pluto-
nu, dowódca kompanii saperów 
w  26 bsap 1 KP w  Szczecinie-
-Podjuchach, gdzie był przodu-
jącym dowódcą plutonu i kom-
pani saperów. W  okresie tym 
uczestniczył w  rozminowywa-
niu terenów na Wale Pomor-
skim w rej. Nadarzyc, byłej kwa-
tery Hitlera w Gierłoży, terenów 
nadodrzańskich - od Gozdowic 
do Cedyni i  innych. Jako per-
spektywiczny oficer został skie-
rowany na studia w WAT, które 
ukończył w 1960 r., a następnie 
w latach 1960-1963 pełnił służbę 
na stanowisku szefa sztabu i do-
wódcy 1 bsap 1 DZ. Niezależnie 
od wykonywania obowiązków 

służbowych, brał udział w  bu-
dowie rurociągu płockiego w re-
jonie Łochowa, jako kierownik 
prac minerskich. W  akcji prze-
ciwlodowej w  1962/1963 wy-
różnił się sprawną organizacją 
ochrony mostów na Bugu w re-
jonie Drohiczyna i  Terespola. 
Od 1963 r. służbę wojskową peł-
nił w Szefostwie Wojsk Inżynie-
ryjnych MON na licznych stano-
wiskach: st. ofic. 1963-1971, szef 
wydz. 1971-1974, st. spec. w od-
dziale szkolenia 1974-1976, szef 
Oddziału Szkolenia 1976-1980, 
głównego specjalisty1980-1989. 
W Szefostwie Wojsk Inżynieryj-
nych zajmował się szkoleniem 
specjalistycznym wojsk inżynie-
ryjnych i  włożył wiele inwencji 
oraz osobistego zaangażowania 
w  jego doskonalenie. Jako au-
tor, kierował ćwiczeniami do-
świadczalnymi w zakresie zwal-
czania pożarów leśnych przy 
użyciu środków inżynieryjnych. 
Był autorem szeregu opracowań 
i  artykułów z  zakresu budowy 
i pokonywania zapór inżynieryj-
nych, rozbudowy fortyfikacyj-

nej terenu. Aktywnie uczestni-
czył również w pracach związa-
nych z przebudową w 1973 roku 
pomnika „Poległym Saperom” 
w  Gozdowicach oraz budową 
w  1975 roku pomnika „Chwała 
Saperom” w Warszawie. Przeło-
żeni cenili go wysoko, szczegól-
nie za: jego wiedzę ogólną i woj-
skową, niezwykłą pracowitość, 
odpowiedzialność i  sumien-
ność, a koledzy - za skromność, 
uczynność i  pogodne usposo-
bienie. W  1989 roku zwolnio-
ny z  zawodowej służby wojsko-
wej. Aktywnie pracował w  kole 
ZBŻZ przy SWInż. MON, przez 
wiele lat jako jego prezes oraz 
w Kole Nr 1 Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich. W  czasie służ-
by wojskowej był dwukrotnie 
imiennie wyróżniany w  rozka-
zach MON oraz odznaczony: 
Orderem Odrodzenia Polski IV 
i V kl., Złotym Krzyżem Zasługi, 
medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej i wieloma innymi.

Opracował: G. Misiak




