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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy,

K

olejny, 46. numer SAPERA
poświęcony jest - w zasadzie
- Dniu Sapera, obchodzonego jako uroczystości centralne na
płycie czerniakowskiej pod pomnikiem CHWAŁA SAPEROM w Warszawie oraz nad Odrą w Siekierkach
i Gozdowicach, a jako lokalne, także
w jednostkach i garnizonach saperskich. Stąd wieloraka mozaika przedsięwzięć towarzyszącym tym uroczystościom: festyny polowe, biegi,
zawody użyteczno-sportowe, pokazy
sprzętu wojskowego, barwne pikniki środowiskowe. Wybrane elementy
tego powszechnego SAPERSKIEGO
ŚWIĘTA znajdziecie, szanowni czytelnicy na poszczególnych stronach
pisma. Z satysfakcją należy odnotować fakt, iż 45. numer SAPERA spotkał się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem szerokiej rzeszy czytelników nie tylko ze względu na zawartą
w nim treść, ale również zmianę szaty
graficznej i wprowadzenie pełnego koloru. Postaramy się taką edycję utrzymać w kolejnych numerach
kwartalnika „SAPERA” .
Kontynuujemy stały dział „Saperskie spotkania”, które wrosły w życie
naszej rodziny saperskiej i środowiska żołnierskiego, stanowiąc nową,

swoistą tradycję. Wracamy
także do dawnej, stałej pozycji FELIETONY, w których
niedoścignionym
mistrzem był śp. płk Kazimierz Niciński. Postaramy
się sprostać Jego dawnym
wyzwaniom. Dziś kolejny
felieton Uroczystości…
W dziale EPITAFIUM
- pożegnanie śp. płk dr
hab. Bronisława Pawłowskiego i wspomnienie
o przyjacielu saperów śp.
płk dypl. Józefie Bębenku.
Pozdrawiam
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek
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Temat z okładki

Wykonaliśmy zadania!
Szkolenie poligonowe 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Orzyszu

O

d wczesnych godzin rannych, 11 marca ćwiczenie
rozpoczęła kompania maszyn inżynieryjnych. Po
przemieszczeniu się we wskazany rejon, żołnierze
pod dowództwem porucznika Tomasza Dzieńkowskiego
podjęli przygotowania do prowadzenia przyszłych działań.
Po zgromadzeniu specjalistycznego sprzętu i maszyn inżynieryjnych o świcie wydzielone zespoły zadaniowe ruszyły
do rozbudowywania rejonu obrony batalionu zmechanizowanego. Pomimo niskiej temperatury oraz padającego
śniegu operatorzy maszyn aż palili się do pracy. Z godziny
na godzinę pracę postępowały i pomimo trudności związanych ze zmarzniętym gruntem prace wykonane zostały
o czasie.
Kolejny dzień przyniósł nowe wyzwanie, z którym
uporać musiał się dowódca batalionu inżynieryjnego podpułkownik Jacek Kijowski. Tym razem do zadania skierowana została kompania minowania. Pełniący obowiązki
dowódcy kompanii podporucznik Mariusz Żak otrzymał
rozkaz i chwilę później kolumna pojazdów ruszyła.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w czasie rekonesansu
pododdział saperów z Kazunia na określony sygnał
wykonał minowanie manewrowe dwóch rubieży. „W trakcie takiego zadania czas grał ogromną rolę!” – komentował
dowódca kompanii. Kluczem do sukcesu byli wyszkoleni
żołnierze oraz właściwie zorganizowany cykl prac. Świecące słońce w ten mroźny poranek dodało otuchy minerom,
którzy zakończyli pracę w czasie krótszym niż przewidywany.
Zgrupowanie poligonowe 1. batalionu inżynieryjnego to kolejny sprawdzian dla żołnierzy, którzy wykonują zadania wsparcia inżynieryjnego na terenie obiektów
szkolenia poligonowego. Poziom wyszkolenia sprawdził
w minionym tygodniu dowódca 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów – pułkownik Adam Przygoda, który odwiedził
ćwiczących podwładnych i z uznaniem przypatrywał się
procesowi szkolenia.
kpt. Tomasz Słodziński

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

Chemicy w działaniach bojowych
Omówienie nowych tendencji oraz kierunków wykorzystania pododdziałów rozpoznania skażeń oraz przedstawienie sposobu organizacji i prowadzenia ich szkolenia było celem metodycznych zajęć pokazowych zorganizowanych we wrocławskim Centrum Szkolenia.

D

owódców kompanii i plutonów rozpoznania skażeń oraz dowódców plutonów chemicznych Wojsk Lądowych biorących
udział w szkoleniu powitał osobiście pełniący obowiązki Szefa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) Wojsk Lądowych, pułkownik Bogdan Niewitowski.
Tematem zajęć przygotowanych i przeprowadzonych przez Cykl
OPBMR z udziałem kompanii chemicznej batalionu zabezpieczenia
wrocławskiego Centrum było działanie pododdziału skażeń w działaniach bojowych.
Trzyetapowe szkolenie kadry Wojsk OPBMR rozpoczęło się od
przedstawienia nowych tendencji oraz kierunków wykorzystania
pododdziałów rozpoznania skażeń. Zajęcia pod kierownictwem Szefa
Cyklu OPBMR, majora Artura Marcinkowskiego rozpoczęły się od
zaprezentowania wypracowanego wariantu działania podczas realizacji zadania w budynku wielokondygnacyjnym.
Drugim etapem było przedstawienie organizacji zajęć taktyczno
– specjalnych z pododdziałem rozpoznania skażeń, w trakcie których
omówiono sposób i metodologię ich przygotowania i prowadzenia,
a szczególną uwagę zwrócono na właściwy dobór celów szkoleniowych
oraz ich spójność z tematem zajęć oraz zagadnieniami szkoleniowymi.
Przedstawiono również możliwości wykorzystania w trakcie szkolenia
oprogramowania informatycznego SI PROMIEŃ, a także rolę, zadania i przeznaczenie Ośrodków Analizy Skażeń (OAS-ów).
Zajęcia taktyczno – specjalne zorganizowane na bazie instruktorów Cyklu OPBMR oraz żołnierzy kompanii chemicznej rozpoczęły
się przemieszczeniem pododdziału do rejonu wyjściowego, w którym
to przygotowano się do realizacji zadań specjalistycznych: rozpoznania skażeń na posterunku obserwacji skażeń oraz rozpoznania dróg

marszu. Żołnierze zaprezentowali również działanie w warunkach
niespecyficznych, po użyciu przez przeciwnika improwizowanego
urządzenia wybuchowego (CBRN IED). Zrealizowano także zagadnienia związane z prowadzeniem natychmiastowej likwidacji skażeń,
realizacją przedsięwzięć medycznej ochrony przed skażeniami (ewa-

kuacja oraz udzielanie pomocy medycznej porażonym), oraz ewakuacją skażonego, uszkodzonego sprzętu. Wszystko w ramach współdziałania pododdziałów rozpoznania i likwidacji skażeń.
Szkolenie zakończono podsumowaniem, w którym poddano analizie wnioski wynikające z procesu szkolenia pododdziałów rozpoznania skażeń, a także przedyskutowano warianty działania w warunkach
niespecyficznych, tj. innych niż użycie BMR.
kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

Kazuńscy saperzy ruszają do Afganistanu

P

o tygodniach spędzonych na poligonach, ćwiczeniach oraz szkoleniach specjalistycznych w dniu dzisiejszym dowódca grupy inżynieryjnej kapitan Łukasz Banasik zameldował dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów gotowość komponentu do wykonywania zadań
poza granicami państwa.
„Saperzy! Wasze bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Po trudzie włożonym w proces przygotowania się do tak odpowiedzialnej i trudnej
misji wiecie jak ważną macie rolę do spełniania. Wielokrotnie od waszych
umiejętności i „saperskiego nosa” zależało będzie bezpieczeństwo patrolu.
Dysponując wiedzą, doświadczeniem oraz specjalistycznym sprzętem wiem,
że będziecie kierować się rozwagą oraz cierpliwością - jak na sapera przystało. Decydując się pozostawić rodziny, wyjeżdżacie w słusznej sprawie w re-

jon, gdzie wasza obecność jest niezbędna. Jestem dumny, że kolejny raz moi
żołnierze prezentują profesjonalizm oraz gotowość do wykonywania nawet
tych najtrudniejszych zadań. W dniu dzisiejszym stawiam wam dodatkowe
zadanie: zameldować się w za pół roku w tym samym składzie – rozpoczął
przemówienie dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów pułkownik
Adam Przygoda.
W trakcie uroczystej zbiórki w krótkiej modlitwie ksiądz kapelan
kmdr ppor. Piotr Wójcik pobłogosławił wyjeżdżających saperów z Kazunia. Rozdając poświęcone różańce życzył szczęśliwego powrotu do rodzin
i przyjaciół, którzy licznie pojawili się w dniu dzisiejszym żegnając najbliższych.
Większość ze stojących na placu żołnierzy zdobyła już bojowe doświadczenie i nie będzie to ich pierwsza misja. Kazuńscy saperzy stanowili
trzon wojsk inżynieryjnych w trakcie VI oraz X zmiany PKW Afganistan
oraz wydzielali żołnierzy do poszczególnych zmian na stanowiska specjalistyczne. Jednocześnie już od III zmiany rotacyjnie zadania wykonują
żołnierze wraz z psami wyszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych z plutonu przewodników psów specjalnych. Tym razem 2 Mazowiecki Pułk Saperów wydzielił specjalistów do sekcji wojsk inżynieryjną, sekcji przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym
(CIED), zespołu rozpoznania środków walki (WIT) oraz grupę inżynieryjnej XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Stojąc na ostatniej zbiórce przed wylotem w kazuńskiej twierdzy życzcie
nam tego czego zawsze, życzą sobie saperzy wykonując naszą trudną służbę – „saperskiego szczęścia”.
kpt. Tomasz Słodziński
Fot. st. chor. Marek Sękowski
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Szkolenie poligonowe stargardzkich saperów

P

oczątek 2013 roku dla stargardzkich saperów zaczął się bardzo
intensywnie. Pododdziały 2. batalionu saperów od 24 lutego do 17 marca 2013 roku realizowały szkolenie poligonowe
w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Podążając za znanym przysłowiem „w marcu jak w garncu” można
najlepiej wyobrazić sobie zmienność aury z jaką przyszło zmierzyć
się żołnierzom. Na początku drawski poligon przywitał saperów bez
mała wiosną, a pożegnał pod osłoną mroźnej i śnieżnej zimy.
Plan szkolenia poligonowego obfitował zarówno w przedsięwzięcia taktyczne, specjalistyczne jak i metodyczne. Do głównych,
a zarazem najważniejszych zadań tegorocznego zgrupowania należało szkolenie plutonu saperów SON 2014 wraz z szeregiem zajęć
taktyczno – inżynieryjnych. Jednocześnie stanowiły one zwieńczenie zgrywania plutonu. Pomocna w efektywnym realizowaniu wyżej wymienionych zadań była współpraca plutonu saperów z pododdziałami piechoty zmotoryzowanej 2. i 3. batalionu 12. Brygady
Zmechanizowanej.
Pluton saperów przystąpił do wykonywania zadań między innymi jako inżynieryjny element ugrupowania bojowego wydzielany
doraźnie, jako Grupa Minowania i Niszczeń (GMiN) oraz Grupa Torująca (GT). Prowadząc działania jako Grupa Minowania i Niszczeń
we współpracy z elementami ubezpieczenia z 3. batalionu piechoty
zmotoryzowanej na transporterach ROSOMAK, żołnierze wykonywali zadania minersko – zaporowe i między innymi: niszczenie
odcinków drogowych i węzłów komunikacyjnych, minowanie poboczy dróg, wykonywanie zawał leśnych, rowów przeciwpancernych
na kolejnych rubieżach opóźniania na korzyść piechoty zmotoryzowanej prowadzącej obronę manewrową. Wykonywanie zadań inżynieryjnych rozpoczęto od miejsca Piaskowy Bród, poprzez Radowo,
a zakończono na Bucierzy. Trudne warunki atmosferyczne nie przeszkodziły współdziałaniu saperów z oddziałami piechoty zmotoryzowanej.

Pluton saperów pod dowództwem podporucznika Piotra Korniluka poradził sobie także z kolejnym zadaniem szkoleniowym,
jakim było zajęcie rejonu ześrodkowania i przystąpienie do odtwarzania zdolności bojowej. Żołnierze zaprezentowali tym samym
duże umiejętności i zaangażowanie podczas wykonywania trudnych
zadań wsparcia inżynieryjnego. Wykazali się zdeterminowaną postawą, silnym charakterem i uporem w dążeniu do wyznaczonego
celu. Efektywne i skuteczne dowodzenie było kluczem do osiągnięcia pełnego sukcesu i satysfakcji.
W drugiej połowie szkolenia poligonowego, bo 9 marca odbyły się między innymi metodyczne zajęcia pokazowe dla dowódców
plutonów i kompanii ogólnowojskowych 12. Brygady Zmechanizowanej. Dotyczyły one działań plutonu saperów jako Grupy Minowania i Niszczeń. „To kolejny pokaz działań inżynieryjnych elementów
ugrupowania bojowego 12. Brygady Zmechanizowanej po Oddziale
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Zaporowym (OZap) i Oddziale Zabezpieczenia Ruchu (OZR), które
żołnierze mojego batalionu pokazywali w grudniu ubiegłego roku.
Obecnie główny wysiłek staramy się koncentrować na szkoleniu inżynieryjnych elementów ugrupowania bojowego oraz zespołów (grup)
zadaniowych ściśle współdziałających z pododdziałami ogólnowoj-

skowymi, uzyskując w ten sposób efekt synergii na polu walki. Krótko mówiąc na szkoleniu tego wszystkiego, co faktycznie realizowalibyśmy w ugrupowaniu brygady podczas realnych działań bojowych.
Pododdziały wojsk inżynieryjnych, większość swoich zadań wsparcia
inżynieryjnego wykonują zazwyczaj w okresie przygotowania działań
bojowych (a szczególnie obrony). W trakcie samej walki, działają już
jako elementy ugrupowania bojowego (podstawowe, dodatkowe lub
organizowane doraźnie) oraz konkretne grupy zadaniowe. I to właśnie wtedy, oprócz umiejętności typowo specjalistycznych, niesłychanie
ważne jest działanie taktyczne saperów. A szczególnie taktyka wojsk
inżynieryjnych, realizowana we współdziałaniu z pododdziałami prowadzącymi bezpośrednią walkę z przeciwnikiem. I to musi być priorytetem podczas szkoleń poligonowych pododdziałów batalionu saperów w obecnym okresie szkolenia”, mówi dowódca batalionu saperów
podpułkownik Sławomir Szwemin.
Dodatkowo, pluton saperów SON 2014 w trakcie wykonywania
zadań doskonalił swoją znajomość z procedur w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (CIED).
„To niezbędna zdolność, aby skutecznie zabezpieczać działania wojsk
w ramach dyżuru SON 2014”, mówi zastępca dowódcy plutonu saperów, sierżant Dariusz Janicki.
Podczas trwania szkolenia poligonowego, żołnierze 2. batalionu saperów zabezpieczali kurs szkoleniowo – metodyczny dowódcy
12. Dywizji Zmechanizowanej. Doskonałą okazje do zaprezentowania swoich umiejętności praktycznych mieli żołnierze z Grupy
Ewakuacyjno – Ratunkowej. Żołnierze z kompanii saperów, popisali
się przygotowując okop na bojowy wóz piechoty metodą wybuchową.
„Tegoroczne szkolenie poligonowe można śmiało zaliczyć do udanych” podkreśla dowódca 2 batalionu saperów. Pododdziały batalionu mogły trenować i doskonalić swoje umiejętności specjalistyczne
oraz taktyczne. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w takim rodzaju
szkolenia jest oczywiście integralna współpraca pododdziałów ogólnowojskowych z pododdziałami wojsk inżynieryjnych.
W ostatnim dniu szkolenia poligonowego dowódca batalionu
zaprosił wszystkich żołnierzy na ognisko kończące i podsumowujące trud i wysiłek włożony w wykonywane zadania. „Cel został osiągnięty, na zgrupowaniu poligonowym zrealizowano przedsięwzięcia,
których w sposób efektywny nie można by przeprowadzić w jednostce
wojskowej”, podkreślił na koniec podpułkownik Sławomir Szwemin.
Judyta Młynarczyk
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Święto 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
im. gen. Jakuba Jasińskiego

W

dniu 19.04.2013 r. 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im.
gen. Jakuba Jasińskiego obchodzi swoje Święto. Uroczyste
obchody rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Pułku, którą
odprawił Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. płk Bogdan Radziszewski.
O godzinie 11:00 w koszarach Pułku rozpoczął się uroczysty apel
z okazji Święta Pułku i Święta Sapera. Dowódca Pułku płk. Piotr Sołomonow powitał przybyłych na uroczystość gości Zastępcę Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szefa Sztabu – gen. bryg. Ryszarda Szczepińskiego, Dowódcę Garnizonu Inowrocław - Dowódcę 1.
Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – gen. bryg. Krzysztofa Mitręgę,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Pana Tomasza Marcinkowskiego, Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzę,
Pana Włodzimierza Figasa - Vice Starostę Inowrocławskiego, Kapelana
Garnizonu Inowrocław księdza płk. Bogdana Radziszewskiego, byłych
dowódców pułku: Pana płk. w st. spocz. Jana Czerniaka, Pana płk. rez.
Romana Pawlaka, Pana płk. Marka Sarnowskiego, Pana płk. Artura Talika, przedstawicieli mediów, licznie przybyłych mieszkańców Inowrocławia i młodzież szkolną wraz z opiekunami z Kruszwicy, Kościelca,
Broniewic, Orchowa, Inowrocławia, Orłowa i Chocenia. Szczególne
słowa powitania skierował do byłych dowódców Pułku. Zwracając się
do zaproszonych gości, żołnierzy i mieszkańców Inowrocławia zaakcentował znaczenie Święta Pułku i najważniejsze zadania realizowane przez
jednostkę. Zaznaczył, że dzisiejsze Święto jest szczególnym dniem dla
żołnierzy Pułku. Święto Pułku ma zasięg lokalny, można powiedzieć –
rodzinny. To dokładnie 56 lat temu 19 kwietnia 1957 roku sformowany
został w Przemyślu 2. pułk kolejowy – Jednostka Wojskowa 1523, która
rozpoczęła zapisywanie karty osiągnięć „czasu pokoju” wielu żołnierskich pokoleń służących, a którego spadkobiercą jesteśmy po dzień dzisiejszy. Podkreślił przed jakimi nowymi wyzwaniami staje pułk, które
wymagają od żołnierzy bardzo dobrej wiedzy specjalistycznej. Zaakcentował, że jesteśmy jednostką, której szkolenie służy społeczeństwu
w jego codziennym funkcjonowaniu tj. budowa mostów, oczyszczanie
terenu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych, a także pomoc
żołnierzy pułku w sytuacjach zagrożenia, szczególnie w sytuacjach powodziowych.
Podziękował również władzom, całej społeczności powiatu i miasta
Inowrocław oraz wszystkim instytucjom i organizacjom współpracującym z pułkiem, za udane efekty tej współpracy, z myślą, że będzie ona
kontynuowana w kolejnych latach i tak samo owocna. Z okazji Święta
Pułku, złożył byłym i obecnym żołnierzom oraz pracownikom wojska
pułku szczere życzenia i podziękowania. Życzył wszystkim kolejnych
sukcesów w służbie i pracy, wiele żołnierskiego szczęścia, dobrego zdrowia, a także pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.
Podczas uroczystości żołnierzom wręczono akty mianowania na
kolejne stopnie wojskowe, odznaczenia, medale i odznaki:
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I. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu
Gwiazdy Afganistanu. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
państwa, odznaczeni zostają: Gwiazdą Afganistanu: mł. chor. Robert Janusz Śladkowski - 10 zmiana, chor. Marcin Barczak- 11 zmiana.
II.Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich nadaje Odznakę Honorową: „Za Rozminowanie Kraju” chor. Radosław Balmowski.
III. Mianowanie na stopnie wojskowe: chorążego - mł. chor. Jana
Cessę, młodszego chorążego - st. sierż. szt. Andrzeja Dziennika, sierżanta
- st. plut. Damiana Butta; plut. Grzegorza Łukomskiego. Starszego kaprala
- kpr. Andrzeja Lisieckiego; kpr. Piotra Zabiegałę. Starszego szeregowego
- szer. Pawła Stawickiego; szer. Mariusz Kosińskiego; szer. Pawła Byrtek.
III. Wyciąg z Rozkazu Dziennego Dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego Nr 75 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie nadania odznaki pułkowej.
Zebranie Kapituły Odznaki Pamiątkowej 2. Pułku Inżynieryjnego,
przyznało niżej wymienionym Odznakę Pamiątkową 2 Pułku Inżynieryjnego: płk Piotr Sołomonow; kpt. Marcin Malinowski; kpt. Szymon
Woźniak; pt. Paweł Ziemiański; ppor. Piotr Augustyniak; ppor. Michał
Trochymiak; st. chor. Szt. Marek Stefański; chor. Robert Zawadzki; st. sierż.
Maciej Bogus; plut. Maciej Kołodziejski; st. kpr. Janusz Jóźwicki; st. szer.
Grzegorz Sołtysiak; st. szer. Krzysztof Jakubczyk; p. Wojciech Tomczak; p.
Kamil Tomczak; p. Stanisław Pruszyński.
Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szefa Sztabu –
gen. bryg. Ryszard Szczepiński pogratulował wszystkim wyróżnionym.
Podkreślił znaczenie działalności pułku dla społeczeństwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego. Odwołując się do historii z okazji święta pułku i dnia sapera podziękował za dotychczasowe
osiągnięcia, życząc dalszych sukcesów służbowych i w życiu rodzinnym.
W imieniu zaproszonych gości gratulacje za dotychczasowy wkład dla
regionu oraz życzenia dalszej owocnej współpracy przekazał Prezydent
Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania pod dowództwem kapelmistrza por. Krzysztofa Żeleśkiewicza, która zaprezentowała musztrę
paradną.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów prowadzona przez
dowódcę uroczystości szefa sztabu pułku ppłk. Wojciecha Krajewskiego. Kompanią honorową pułku dowodził kpt. Maciej Gaczkowski. Skład
pocztu sztandarowego stanowili: dowódca pocztu ppor. Tomasz Pawlata,
sztandarowy chor. Łukasz Wieczorek, asystujący sierż. Piotr Nawrocki.
Apel rozpoczął i zakończył wystrzał armatni grupy rekonstrukcyjnej Inowrocławskiego Bractwa Wojowników „KRUKI”, następnie goście zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu pułku.
kpt. Sylwester Ludwiczak

SAPER
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Uroczystości Święta Sapera w 5. pułku inżynieryjnym

W

dniu 16 kwietnia 2013 r. w 5. pułku inżynieryjnym odbyły się
uroczystości z okazji Święta Sapera, ustanowionego na pamiątkę
rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały
Wojska Polskiego w kwietnia 1945 r.
W czasie uroczystości dowódca płk dypl. Jacek Kwiatkowski w imieniu
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył: 67 żołnierzomGwiazdy Afganistanu; 6 żołnierzom – Gwiazdy Iraku i 1 żołnierzowi –
Gwiazdę Czadu.
Ponadto wyróżnieni zostali żołnierze ranni w czasie misji poza granicami
kraju: szer. Krzysztof Perżyło - przez Sekretarza Generalnego NATO medalem NON ARTICLE 5 NATO MEDAL oraz przez Prezydenta RP
Krzyżem Wojskowym; st. szer. Andrzej Pawlaczyk- nadaną przez Ministra
Obrony Narodowej- Odznaką za rany i kontuzje z jedną gwiazdką.
Po zakończeniu uroczystości odbył się pokaz sprzętu oraz zwiedzanie
Sali Tradycji, w których w ramach Dnia Otwartych Koszar uczestniczyła
młodzież z zaproszonych szkół.
Mirosław Puzyniak
Fot. Damian Gostkowski

Promem po Odrze
Do 15. maja br. trwało szkolenie słuchaczy Studium Oficerskiego o specjalności przeprawowej, które realizowane było na obiektach szkoleniowych
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

T

ydzień od 7 – 15 maja br., dla słuchaczy Studium Oficerskiego
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, upływa niemiernie pracowicie. Przebywają oni bowiem na szkoleniu
specjalistycznym we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, gdzie doskonalą swoje umiejętności, na poziomie
dowódcy plutonu, w określonych specjalnościach wojskowych.
Słuchacze sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego to szczególna
grupa ludzi, stanowią ją podoficerowie zawodowi, którzy ze względu na
posiadane wykształcenie wyższe, mają możliwość ubiegania się o awans
do korpusu oficerów. Przebywający we wrocławskim Centrum słuchacze
mają już za sobą okres czterotygodniowego szkolenia podstawowego, które
obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz
opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego, a także okres wstępnej specjalizacji zawodowej, która obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne
do poziomu dowódcy drużyny. W chwili obecnej odbywają oni specjalizację zawodową, której celem jest ostateczne przygotowanie ich do służby na
stanowisku dowódcy plutonu w stopniu podporucznika.
Szkolenie dla podoficerów o specjalności przeprawowej zostało zorganizowane na Ośrodku Szkolenia Wodnego OSW Osobowice, gdzie przygotowane zostały niezbędne siły i środki do właściwej realizacji zajęć.
Szkolenie praktyczne podoficerów zawodowych obejmuje pełne spektrum wiedzy pontonierskiej, począwszy od zapoznania się z podstawowym
osprzętem parku pontonowego PP – 64, do urządzenia i utrzymania przepraw promowych i mostowych na sprzęcie parku PP – 64 oraz na sprzęcie
desantowym tj. pływających transporterach samobieżnych PTS – M oraz
na łodziach desantowych.
Kierownikiem zajęć dla słuchaczy Studium Oficerskiego jest młodszy chorąży sztabowy Krzysztof Konieczny, absolwent Szkoły Chorążych
Wojsk Inżynieryjnych o specjalności desantowo – przeprawowej, posiadający bogaty zasób wiedzy praktycznej popartej blisko 26. letnim doświadczeniem zawodowym.
„Słuchacze Studium Oficerskiego dla podoficerów zawodowych są bardzo wdzięcznym materiałem do „obróbki”. Bardzo szybko pochłaniają wiedzę praktyczną przekazywaną przez doświadczonych instruktorów, której
nie nabyli podczas szkolenia teoretycznego. W trakcie zajęć praktycznych
szkoleni nastawiają się na maksymalny stopień odbioru przekazywanej
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wiedzy, co w przyszłej karierze zawodowej pozwoli im na pracę ze sprzętem desantowo – przeprawowym na najwyższym poziomie (…)” – mówi
kierownik zajęć młodszy chorąży sztabowy Krzysztof Konieczny – „Nie
da się ukryć, iż szkolenie na najwyższym poziomie, nie byłoby możliwe bez
najmniej zauważanych, doświadczonych instruktorów – żołnierzy batalionu
zabezpieczenia wrocławskiego Centrum. W trakcie tego szkolenia na szczególną uwagę zasługuje osoba sierżanta Arkadiusza Zapalskiego, dowódcy
drużyny pontonowej, który z ogromnym zaangażowaniem szkoli przyszłe
kadry oficerskie jako instruktor.” – dodaje chorąży.
Jeśli jest taka potrzeba, żołnierze batalionu zabezpieczenia zawsze, bez
względu na posiadany stopień wojskowy i pełnioną funkcje pomagają, tłumaczą i wyjaśniają czasami nawet najprostsze czynności. Do takich osób
bez wątpienia można zaliczyć starszego szeregowego Rafała Majewskiego
oraz starszego szeregowego Arkadiusza Pawłowskiego, którzy korzystając
z ogromnego zasobu wiedzy praktycznej nigdy nie odmawiają pomocy
słuchaczom kursów realizowanych we wrocławskim Centrum Szkolenia.
Sami podoficerowie Studium Oficerskiego podkreślają, iż właśnie zajęcia praktyczne realizowane w Centrum, najwięcej im dają – jak mówią
– „Praktyka i doświadczenie czyni mistrza”.
kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, mł. chor. sztab. Krzysztof Konieczny
Fot. mł. chor. sztab. Krzysztof Konieczny
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Trening sztabowy „Drwęca-13”

W

dniach 19-20.03.2013 r. w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym został przeprowadzony trening sztabowy DRWĘCA-13 na temat „Planowanie działań wsparcia inżynieryjnego
przez sztab p.inż. podczas wykonywania zadań w Tylnej Strefie Działań”.
Celem treningu było doskonalenie indywidualnych i zespołowych
umiejętności obsady etatowej Stanowiska Dowodzenia w zakresie realizacji zadań rozwiązywania problemów taktycznych. Podczas ćwiczenia doskonalono żołnierzy w zakresie wykonywania obowiązków na
stanowiskach funkcyjnych, synchronizacji i współdziałania pomiędzy
poszczególnymi zespołami i sekcjami na rzecz wypracowania danych
niezbędnych do podjęcia decyzji przez dowódcę oraz zgrywanie wybranych elementów systemu wsparcia inżynieryjnego, zabezpieczenia logistycznego, dowodzenia, rozpoznania, obrony przed bronią masowego
rażenia i obrony przeciwlotniczej. W treningu udział wzięło 20 oficerów
i 12 podoficerów. Treningiem kierował zastępca dowódcy pułku ppłk Sławomir Strzelecki.
kpt. Sylwester Ludwiczak

Poligon majowy w 2. pułku saperów

Z

godnie z planem zasadniczych przedsięwzięć w dniach 08 –
28.05. batalion wsparcia inżynieryjnego 2. Pułku Saperów
przebywał się na zgrupowaniu poligonowym w Bemowie Piskim, które obejmowało m.in. szkolenie ogniowe, szkolenie taktyczno-inżynieryjne, minerstwo oraz zapory inżynieryjne. W czasie zajęć
sprawdzonych zostało wiele specjalistycznych norm szkoleniowych
takich jak urządzanie punktu do zaopatrywania w wodę, czy wykonanie przejść w przeciwpancernym polu minowym sposobem ręcznym
i ręczno-wybuchowym. Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym było ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. STUDNIA – 13, przeprowadzone w dniach 21-23.05. Ćwiczenie miało na celu doskonalenie
zdolności obsady SD do planowania i organizowania realizacji zadań
wsparcia inżynieryjnego przez pododdziały batalionu zgodnie z ich
przeznaczeniem. Kierownikiem ćwiczenia był dowódca batalionu mjr
Grzegorz Kałamaga, który wspólnie z „rozjemcami terenowymi” kpt.
Tomaszem Żegarskim i kpt. Piotrem Walendziukiem z 1 binż bacznie
obserwowali realizacje zadań ujętych w koncepcji ćwiczenia, a po jego
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zakończeniu wysoko ocenili specjalistyczne umiejętności dowódców
i żołnierzy batalionu. Niewątpliwą atrakcją dodającą realizmu ćwiczeniu był przejazd plutonu czołgów przez przejście w przeciwpancernym
polu minowym wykonane przez kompanię rozminowania dowodzoną
przez kpt. Łukasza Królaka.
W trakcie zgrupowania poligonowego żołnierze 2. Pułku Saperów uczestniczyli również w przygotowanych dla nich wycieczkach
turystyczno-historycznych.W pierwszej kolejności zwiedzili zachowany w bardzo dobrym stanie fort zwany Twierdzą Boyen w Giżycku
(obiekt fortyfikacyjny z połowy XIX w.), który zrobił duże wrażenie
na zwiedzających żołnierzach. Jednakże, najciekawszym punktem
programu kulturalnego była wycieczka do „Wilczego Szańca”, gdzie
żołnierze batalionu wsparcia inżynieryjnego oddali hołd poległym
kolegom w czasie II Wojny Światowej, składając wiązankę kwiatów
i zapalając symboliczny znicz pod tablicą pamiątkową: „W Hołdzie
Saperom Wojska Polskiego”.
Michał Dudek

SAPER

TRADYCJE

Uroczystości rocznicy wkopania słupa granicznego
nad Odrą w Czelinie

W

sobotę 2.03.2013 r. odbyły się uroczystości 68. rocznicy
wkopania pierwszego polskiego słupa granicznego nad
Odrą w Czelinie. Program uroczystości przewidywał polsko– niemiecką konferencję naukową nt. „Nadodrzańskie spotkania
z historią”. Wśród prelegentów, którymi byli historycy z Polski a także
Niemiec swoje wspomnienia przedstawił uczestnik tam tych wydarzeń
komandor Henryk Leopold Kalinowski. Miłym akcentem było wręczenie dla Pani Elviry Profě – Mackiewicz odznaczenia, które nadane
zostało przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania” – Komandoria Missio Reconciliationis.
Odznaczenie wręczył Komandor Henryk Leopold Kalinowski. Konferencję poprzedziła msza święta w kościele parafialnym w Czelinie
celebrowana przez metropolitę szczecińsko – kamieńskiego; Jego
Ekscelencję ks. Abp Andrzeja Dzięgę. Wzięli w niej udział wszyscy
zaproszeni goście z parlamentarzystami województwa zachodniopomorskiego, władzami administracyjnymi oraz samorządowymi. Podkreślić należy obecność pocztów sztandarowych formacji mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych i szkół oraz młodzieży.
Po mszy świętej jej uczestnicy przemaszerowali w takt marsza
wojskowego za orkiestrą wojskową na Czelińskie Miejsce Pamięci
Narodowej - monumentalny pomnik pierwszego polskiego słupa granicznego, postawionego nad brzegiem ODRY, aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Mieszkowic –
Andrzej Salwa, który przypomniał zgromadzonym te trudne pierwsze
miesiące 1945 roku. 12 stycznia 1945 roku ruszyła znad Wisły kolejna
wielka ofensywa i wtedy nikt się nie spodziewał się, że półtora miesiąca później żołnierze polscy ustawią pierwszy słup graniczny nad Odrą.
Zanim do tego doszło walczący u boku radzieckiej 2. Armii Pancernej 6. Warszawski Samodzielny Batalion Pontonowo – Mostowy wziął
udział w walkach o tzw. przyczółek czeliński – na północ od Kostrzyna, budując most. Jeszcze w trakcie prac 6 żołnierzy (ppor. Stefan Kobek, ppor. Władysław Cieślak, plutonowy Władysław Janicki, plutonowy Henryk Kalinowski i dwóch saperów) wkopali przygotowany przez
nich słup z napisem GRANICA PAŃSTWA POLSKIEGO. Razem
z nim zakopali butelkę z kartką, na której napisali nazwiska poległych
kolegów oraz przyczyny postawienia słupa. Słup nie przetrwał długo,
gdyż następnego dnia został roztrzaskany przez niemiecką artylerię.
Przetrwała tylko butelka, której zawartość odkryli żołnierze Wojsk
Ochrony Pogranicza w 1947 r.

Przejęcie przez Polskę w 1945 r. poniemieckich terenów na zachodzie i północy stworzyło potrzebę ich integracji z resztą kraju.
Jednym z głównych elementów tego procesu było organizowanie obchodów historycznych rocznic związanych z walkami żołnierzy WP.
Obecny monument powstał 16 października 1968 roku i zastąpił
pierwszy znacznie skromniejszy zbudowany z inicjatywy komandora Henryka Kalinowskiego 24 lipca 1960 roku. Czelińskie Miejsce
Pamięci cieszyło się dużym zainteresowaniem. Miejsce to odwiedzały delegacje państwowe i rządowe. Niestety po przemianach politycznych w 1989 r. uroczystości kolejnych rocznic miały już tylko znaczenia regionalne, podobnie jak inne uroczystości w rejonie
Pamięci Narodowej Cedynia – Gozdowice – Siekierki. Miejsce to
ulegało degradacji z upływem czasu.
Nie mógł pogodzić się z tym Burmistrz Mieszkowic, Andrzej
Salwa. Podjął wyzwanie by przywrócić znaczenie Rejonu Pamięci
Narodowej w świadomości społeczeństwa, by stał się on na nowo
ważnym elementem edukacji historycznej młodego pokolenia, materialnym symbolem wdzięczności za bohaterstwo obrońców ojczyzny, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia ale także, by utrwalić
przesłanie, że pokój jest najświętszą wartością. Dzięki energicznym
działaniom jego wraz ze swoimi podwładnymi oraz lokalną społecznością udało się przekonać do tej inicjatywy wiele osób, którym
bliskie jest szeroko rozumiane patriotyczne wychowanie młodzieży.
Udało się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych oraz dotacje
z jednostek samorządowych. Finałem tego było oddanie na nowo
tego Miejsca Pamięci Narodowej po prawie 45 latach od ostatniego
odsłonięcia. Ta piękna plenerowa ekspozycja poświęcona pradziejom i historycznym wydarzeniom z końca drugiej wojny światowej
jest I etapem Programu Rewitalizacji Rejonu Pamięci Narodowej
w gminie Mieszkowice.
Zabierający głos goście podkreślali, że wysiłki podejmowane
przez władze samorządowe na rzecz rewitalizacji Rejonu Pamięci
Narodowej Cedynia – Gozdowice – Siekierki zasługują na słowa
uznania. Jest to godne upamiętnienie zasług polskich żołnierzy,
w lutym 1945 roku uczestniczących w forsowaniu Odry, a następnie
w bitwie o Berlin. Następnie odbyła się uroczystość udekorowania
odznaczeniami nadanymi przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Społecznego „ Misja pojednania” Jego Ekscelencje
ks. Abp Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego,
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Wojewodę Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza,
Starostę Powiatu Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego oraz krzyżami Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP sztandary kół kombatanckich, odznaką pamiątkową „Zwycięzcom 1945” sztandarów szkół
z Mieszkowic i Chojny.
Cześć oficjalną uroczystości zakończył Apel Poległych przeprowadzony przez żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że Szefa Inżynierii
Wojskowej reprezentował jego zastępca płk Jarosław Rusiński.
Obecny był dowódcy 5. pułku inżynieryjnego pułkownik Jacek
Kwiatkowski – współorganizator uroczystości oraz kilka delegacji
kół Stowarzyszenia Saperów Polskich, w tym koło numer 18 przy 5.
pułku inżynieryjnym ze Szczecina Podjuchy.
Na koniec zaprezentowana została inscenizacja historyczna
przedstawiająca wkopanie pierwszego słupa granicznego nad Odrą
w lutym 1945 r. pn. „Zanim sforsowano Odrę”.
Imprezie towarzyszył piknik wojskowy, poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czelinie oraz pokaz
pirotechniczny.
płk dypl. Stanisław Białek
Fot. archiwum UM Mieszkowice
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Uroczystości pod pomnikiem
Chwała Poległym Saperom w Gozdowicach

W

dniu 20.04.2013 r. w Gozdowicach, pod pomnikiem
„Chwała Poległym Saperom, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów poświęcona tym żołnierzom wojsk
inżynieryjnych, którzy w kwietniu 1945 roku polegli w trakcie forsowania Odry, ostatniej przeszkody na drodze do Berlina.
Uroczystości asystował poczet sztandarowy i kompania honorowa
wystawiona przez żołnierzy z 5. pułku inżynieryjnego, a także orkiestra wojskowa Szczecin.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości podpułkownika Cezarego Kinowskiego Szefowi Inżynierii Wojskowej Panu generałowi brygady Bogusławowi Bębenkowi, odegrany został odegrany
hymn państwowy.

Decyzją Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych niżej wymienione
szkoły zostały uhonorowane: Krzyżem Czynu Frontowego Pierwszej
i Drugiej Armii Wojska Polskiego: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Cedyni i Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy; Medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Mieszkowicach.

W czasie uroczystości odczytana została Decyzja Szefa Inżynierii
Wojskowej o wyróżnieniach:
Dyplomami uznania uhonorowani zostali: płk w st. spocz. Tadeusz Wiśniewski; ppłk w st. spocz. Ryszard Meller; ppłk w st. spocz.
Franciszek Przybyła; ppłk w st. spocz. Kazimierz Czarnasiewicz; ppłk
w st. spocz. Alfred Chełminiak; mjr w st. spocz. Ireneusz Żmijewski;
mjr w st. spocz. Mieczysław Kowalski i st. sierż. w st. spocz. Zenon
Szewczuk.
Medalem „PRO PATRIA” na wniosek Zarządu Głównego Związku Solidarności Polskich Kombatantów wyróżnione zostały następujące osoby: Mirosław Domazer i Stefan Dropikowski; na wniosek
Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych: Grzegorz Jawny, Stanisława Łozińska, Maria Mazur, Władysław Sokalski, Feliks Figarski I Mikołaj Marzykowski.
Medale wręczył Dyrektor Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie p. Jacek Dziuba.
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Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych wyróżnił również: burmistrza Mieszkowic, Andrzeja Salwę Medalem za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się ceremonia złożenia wieńców i wiązanek pod pomnikiem „Chwała Poległym Saperom”.
Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej.
kpt. Mirosław Puzyniak
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SIEKIERKI

D

nia 16 kwietnia 1945 roku o godzinie 4.45,
nad Odrą odezwały się polskie i radzieckie
działa zwiastując rozpoczęcie operacji forsowania Odry. O tej samej godzinie, ponad 5 lat wcześniej, 1 września 1939 roku, pancernik „Schleswig-Holstein” uderzył artyleryjską salwą w Westerplatte.
Tym razem, to żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego
ruszyli by otworzyć drogę do Berlina i zakończyć blisko 6 letnią gehennę wojennej pożogi.
20 kwietnia br., w rocznicę forsowania rzeki
w okolicach Siekierek i Gozdowic odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Główne
obchody, których organizatorem była 12. Szczecińska
Dywizja Zmechanizowana, reprezentowana przez
dowódcę dywizji generała dywizji Ireneusza Bartniaka odbyły się w Siekierkach. Szczególnym gościem
uroczystości był szef inżynierii Wojskowej Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Bogusław Bębenek. W programie obchodów znalazły
się: wystąpienia okolicznościowe, msza polowa, apel
poległych, salwa honorowa oraz składanie kwiatów w miejscach upamiętniających walki niepodległościowe. Po apelu poległych, złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy przed pomnikiem Wdzięczności
Żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego, rocznicowe
uroczystości kontynuowano w Gozdowicach.
por. Maciej Zapolski
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OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK INŻYNIERYJNYCH „DNIA SAPERA”
W MARYNARCE WOJENNEJ

T

egoroczne obchody święta Wojsk Inżynieryjnych „Dnia Sapera” w Marynarce Wojennej były szczególnymi ponieważ w ramach nich obchodzono 70. rocznicę powstania 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów MW. Obfitowały również wieloma przedsięwzięciami realizowanymi w zasadzie przez cały miesiąc kwiecień.
Już w dniu 12 kwietnia w głównym reprezentacyjnym holu budynku dowództwa Marynarki Wojennej ustawiono banery, na których
przedstawiono rysy historyczne, osiągnięcia w działalności szkoleniowej oraz oczyszczaniu terenów i akwenów wód z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w 8 i 43. Batalionie Saperów oraz Grupach
Nurków Minerów 12 i 13. Dywizjonu Trałowców.
Centralne uroczystości naszego święta związane z 68. rocznicą
jego ustanowienia obchodzone były bardzo uroczyście w Warszawie
w dniu 16 kwietnia. Tradycyjnie saperzy Marynarki Wojennej zaakcentowali swój udział liczną delegacją w składzie której byli: szef
Inżynierii Morskiej DMW kmdr Andrzej Walor, szef Inżynierii Morskiej 3. FO kmdr por. Jarosław Pisera, dowódca 43. Batalionu Saperów
z Rozewia kmdr por. Kazimierz Babiński, prezes Koła Nr 3 w Gdyni
kmdr rez. Andrzej Lipiński, członkowie tego koła w osobach kmdr
por. rez. Jerzego Piątka i kmdr por. rez. Witolda Chilarzewskiego oraz
ksap 43. bsap.
Nie zabrakło saperów w marynarskich mundurach również
w Gozdowicach i Siekierkach, gdzie organizatorem uroczystości przeprowadzonych w dniu 20 kwietnia były 12. DZ i 5. pinż ze Szczecina.
Marynarkę Wojenną reprezentowała delegacja w składzie: szef Inżynierii Morskiej DMW kmdr Andrzej Walor, dowódca 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów z Dziwnowa kmdr por. Wojciech Chrzanowski oraz kmin z pocztem sztandarowym batalionu.
Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów „Dnia Sapera”
były uroczystości związane z 70. rocznicą powstania 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów z Dziwnowa, jednej z najstarszych jednostek
w Marynarce Wojennej.
Uroczysta zbiórka stanu osobowego batalionu w dniu 19 kwietnia była początkiem bogatego programu obchodów tego święta. Do
jednostki przybyli między innymi reprezentujący dowódcę Marynarki
Wojennej szef Szkolenia Marynarki Wojennej kontradmirał Stanisław
Kania, szef Inżynierii Wojskowej Wojska Polskiego gen. bryg. dr Bo-

Wystawa w głównym holu DMW w Gdyni
gusław Bębenek, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Krzysztof Teryfter, szef Inżynierii Morskiej DMW kmdr Andrzej
Walor, przedstawiciele duszpasterstwa z Dziekanem MW księdzem
prałatem komandorem Bogusławem Wroną, dowódcy jednostek
wchodzących w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, delegacje władz
lokalnych i samorządowych, Policji oraz szkół. Bardzo miłym akcentem był przyjazd i udział w święcie batalionu delegacji 1. Brzeskiego
Pułku Inżynieryjnego. To właśnie w strukturze tej jednostki – ówczesnej 1. Brygady Saperów batalion przeszedł cały szlak bojowy od Sielc
nad Oką przez smoleńszczyznę, przyczółki wiślane w rejonie Puław
i Dęblina, Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg i Siekierki, aż do miejscowości Hemingsdorf nad Hawelą.
Licznie również reprezentowane było środowisko kombatantów,
byłych żołnierzy batalionu oraz wielu oddanych przyjaciół i sympatyków jednostki. Nie zabrakło na tej uroczystości byłych jej dowódców

Delegacja Marynarki Wojennej na tle pomnika „Chwała Saperom”
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Zaproszeni goście przed sztabem 8. bsap
– kmdr rez. Alojzego Piotrowskiego, kmdr rez. Bernarda Nakraszewicza, kmdr por. rez. Sylwestra Pałosza, najdłużej dowodzącego w powojennej historii jednostki kmdr por. rez. Kornela Walora, kmdr por.
Jerzego Pituchy oraz kmdr por. Lucjana Mazura.
Podczas uroczystej zbiórki szef Szkolenia MW oraz dowódca 8.
FOW w swoich wystąpieniach podkreślali rolę, znaczenie oraz osiągnięcia 8 bsap. Podziękowali stanowi osobowemu batalionu uzyskanych wyników i sukcesów oraz z okazji jubileuszu złożyli marynarskie życzenia. Szef Szkolenia w imieniu dowódcy Marynarki Wojennej uhonorował medalami „Za zasługi dla Marynarki Wojennej RP”
kmdr por. rez. Kornela Walora, burmistrza Dziwnowa Grzegorza
Jóźwiaka oraz księdza dziekana dekanatu Kamień Pomorski Dariusza
Żarkowskiego.
Szef Inżynierii Wojskowej SG WP uhonorował 8. Kołobrzeski Batalion Saperów brązowym okolicznościowym medalem „Zasłużony
dla Wojsk Inżynieryjnych”.
Wyróżnił również dowódcę 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirała Krzysztofa Teryftera złotym medalem „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”, złotym medalem „Zasłużony Saper” chor. szt. Wojciech
Kozłowskiego, chor. szt. Romana Świszcza, srebrnym medalem „Zasłużony Saper” kpt. Waldemara Przygodę, brązowym medalem „Zasłużony Saper” kpt. Krzysztofa Wojciechowskiego. Podziękowania i życzenia
na ręce dowódcy batalionu złożyli również zaproszeni goście.

Po defiladzie pododdziałów batalionu zaproszeni goście przeszli do ekspozycji sprzętu będącego na wyposażeniu batalionu oraz
Sali Tradycji jednostki. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszył
się transporter PTS w wersji ratowniczo-ewakuacyjnej, nowoczesny
sprzęt nurkowy, łodzie oraz sprzęt Patrolu Rozminowania. W Sali
Tradycji zainteresowanie wzbudziły ekspozycje dotyczące powstania
dziwnowskiego kompleksu wojskowego (wybudowany przez Niemców w 1936 r.), działającego w nim w latach 1949-1950 tajnego szpitala wojskowego nr 250 (pomoc greckim ofiarom wojny domowej), czy
udziału w latach 1976-1977 kadry batalionu w wyprawach na Antarktydę, gdzie pod auspicjami Instytutu Ekologii PAN budowano stację
„Arctowskiego”.
Następnym niezmiernie wymownym punktem uroczystości
świadczącym o kultywowaniu pamięci o tragicznie zmarłych saperach jednostki, było złożenie przez uczestników uroczystości wiązanek kwiatów pod pomnikiem im poświęconego.
Ostatnim przedsięwzięciem bogatego programu obchodów święta jednostki było spotkanie saperskich pokoleń i zaproszonych gości
w pięknie położonym Ośrodku Wypoczynkowym „Zastal” w Dziwnowie.
kmdr Andrzej Walor

Moment wręczania wyróżnionym medali przez szefa Inżynierii Wojskowej WP

Pomnik upamiętniający 70 tragicznie zmarłych saperów batalionu
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SAPERSKIE SPOTKANIA
/Zamiast felietonu/

UROCZYSTOŚCI …

Zgodnie z zawartym przesłaniem [SAPER nr 1[45]2013] spróbowałem kontynuować rozważania w formie felietonu, wzorem śp. płk Kazimierza Nicińskiego, w których był niedoścignionym mistrzem. Czy uda
mi się, ten zamiar, oceny dokonają Czytelnicy. Dziś problem - UROCZYSTOŚCI…
tanowią stały element działalności wszystkich organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz niepodległościowych. Ważny czynnik „propagandowego” popularyzowania ich
dokonań. Typowe w treści i formie, znormalizowane dodatkowo zasadami
ceremoniału wojskowego. Podobne, te same. takie same… Może różnią tylko
datą, okolicznością zaistnienia i zaproszonymi ViP-ami. Można je opisywać,
nawet nie biorąc w nich udziału. Stereotypowe, perfekcyjnie zorganizowane,
aż do bólu. Uroczystości patriotyczno – narodowe czy patriotyczno-religijne.
Rodzą jednak pytania? Dla kogo są organizowane, kto jest podmiotem
nieraz dużego wysiłku organizacyjnego. Dla ViP-ów chętnie ustawiających
się do zdjęć czy do oka kamery. Dla organizatorów pragnących się dowartościować, podkreślić swoją pozycję czy zaangażowanie w działalność patriotyczno-religijną. Dla tak ważnego przekazu można nawet iść do komunii św.
mimo, iż jest się czynnym ateistą. A co na to uczestnicy uroczystości?
Nie tak dawno słuchałem komentarzy uczestników obchodów Dnia
Sapera pod Pomnikiem Chwała Saperów na płycie czerniakowskiej w Warszawie. W przyjaznej atmosferze spotkania, jaką stwarzał klub Uczelniany
WAT i obficie serwowane napoje, obok pochwał i wysokiej oceny organizacyjnej uroczystości, padły i gorzkie słowa. Dlaczego zapominamy o wybitnych weteranach, tych którzy powinni być podmiotem uroczystości, saperach
weteranach. Czemu nie wspomniano o inspiratorach i twórcach pomnika
Chwała Saperów: śp. gen. Czesławie Piotrowskim? Czemu nie wspomniano
o nieżyjących szefach wojsk inżynieryjnych, śp. gen Leopoldzie Raznowieckim, zasłużonych saperach, honorowych członkach SSP, śp. płk Michale Rezieckim czy Zdzisławie Gruszeckim? Czy nie powinno się weteranów (dla
których przewidziano miejsca siedzące), bardziej wyeksponować, a nie „chować” z tyłu za Honorowymi Gośćmi.
Korespondują one z wnioskami zgłaszanymi na ostatnim VI Kongresie
Stowarzyszenia Saperów Polskich, który obradował, w dniu 20 października 2013 r., w murach Kazuńskiej Twierdzy. Postulowano: wzbogacenie
uroczystości Pod Pomnikiem Chwała Saperom, ażeby stanowiły prawdziwe
Święto Sapera. Idąc tym śladem sądzę, iż warto pokusić się o nowe elementy
w scenariuszu uroczystości: wyeksponować miejsca dla weteranów saperskiej służby; zaprosić i zwiększyć udział delegacji młodzieży ze szkół patronackich. Pomimo, iż z braku środków finansowych odeszliśmy od pikników
saperskich, wprowadzić koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
WP lub występy szkolnych zespołów; zorganizować pokazy sportowo-obronne wzorem imprez organizowanych przez 2. pułk sap., 1. pułk sap., 2. pułk
inż. czy Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chem. we Wrocławiu.
Uroczystość w takiej oprawie przyciągnie szeroką reprezentację społeczności saperskiej i warszawskiej, a nie tylko ViP-ów.
I oto chodzi…
Wiesław L. Ząbek
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Świąteczna tradycja
W Szefostwie Inżynierii Wojskowej
Tradycyjnie, w dniu 26 marca 2013 r. na spotkanie „wielkanocne”, zorganizowane przez szefa Inżynierii Wojskowej SG WP, p. gen. bryg.
Bogusława Bębenka, przybyli oficerowie szefostwa Inżynierii Wojskowej oraz byli szefowie wojsk inżynieryjnych: gen. broni Henryk Tacik;
gen. dyw. Janusz Lalka i gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
Witając serdecznie pracowników szefostwa i przybyłych gości, gen.
bryg. Bogusław Bębenek odwołał się do tradycji saperskich spotkań
wielkanocnych, podkreślając ich znaczenie w zacieśnianiu więzi środowiska saperskiego.
W spotkaniu wziął udział także kapelan Saperów ks. płk Krzysztof
Wylężęk.
Wies-Lech
W Stowarzyszeniu Saperów Polskich
W dniu 28.03 2013 r. po posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego
SSP, któremu przewodniczył prezes płk Tadeusz Dzikowski z udziałem zaproszonych gości, odbyło się spotkanie wielkanocne przy ul.
11 listopada w Warszawie. Spotkanie upłynęło w uroczystej i koleżeńskiej atmosferze, a jego uczestnicy przekazywali sobie serdeczne
świąteczne życzenia i wymieniali wspomnienia z saperskiej służby.
Wies-Lech
W grupie byłej 1. kompanii podchorążych OSWInż.

Spotkanie „wielkanocne” grupy absolwentów Oficerskiej Szkoły
Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego rocznika 1964, których losy służby rzuciły do stolicy, odbyło się tym razem w garnizonie
rembertowskim w Warszawie.
Grono kolegów, jak zazwyczaj dopisało i przy opłatkowym stole zameldowali się m.in.: Stanisław Berliński, Tomasz Bogucki, Stanisław
Grajper, Marian Kasperski, Wiesław Leszka Ząbek, Jan Zając. Z gości
zaproszonych, kol.: Jan Gil, Bogusław Saganowski, Ryszard Pindur,
Mieczysław Brejfus
Otwierając spotkanie Wiesław L. Ząbek powitał kolegów oraz złożył
wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. W podniosłej acz
koleżeńskiej atmosferze podzielono się tradycyjnym jajkiem i przekazywano sobie wzajemnie najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej
Nocy. Wątki życzeń i przykłady saperskich więzi powracały we wspomnieniach przy stole, ukazując duchową i intelektualną wspólnotę
kolegów oraz dumę z wyboru saperskiej służby.
Wies-Lech

SAPER

JUBILEUSZOWE SPOTKANIA

JUBILEUSZ 1. KOMPANII KADROWEJ
Wyjątkowe spotkanie, które odbyło się 27.04.2013 r. w Hotelu Asystenckim WAT „HILTON”. Wyjątkowe, gdyż rzadko się spotyka, iż rocznik 1964 OSWInż. we Wrocławiu prawie w 80% stanu kompanii kończył 70 lat. Toteż, w tym dniu spotkała się grupa warszawska na tradycyjnym spotkaniu
70 latków, ażeby wspólnie uczcić doniosły JUBILEUSZ. Wśród nich byli: Stanisław Berliński; Tomasz
Bogucki; Jan Czerw; Stanisław Grajper; Wojciech Haniecki; Marian Kasperski; Piotr Malinowski;
Wieremiejuk Jan; Jan Zając; Wiesław L. Ząbek.

U

roczystość otworzył i prowadził Dziekan
spotkania Kazimierz Lorenc, który powitał Jubilatów i zaproszonych honorowych
gości Bogusława Saganowskiego, Ryszarda Pindura – byłych dowódców drużyny na szkoleniu
unitarnym. Przekazał także życzenia od kolegów z Wrocławia, Pomorza, Podlasia i Podhala.
W trakcie spotkania odbyła się telekonferencja
z naszym dowódcą kompanii płk Stanisławem
Kuliniakiem, który złożył uczestnikom spotkania
serdeczne życzenia. Następnie, zgodnie z przyjętym programem i ceremoniałem dokonano aktu

dekoracji okolicznościowym Medalem Jubilata
i Dyplomem Uczestnictwa, które wręczyli nasi
starsi wiekiem koledzy. Wspólne zdjęcie zakończyło część oficjalną spotkania.
Następnie przy wspólnym obiedzie potoczyły
się wspomnienia i wzajemne życzenia, zgodnie z
już wcześniej cytowaną sentencją naszego kolegi
Kazimierza Lorenca; „Przyjaźń jak miłość, trzeba ją umacniać i o nią zabiegać”.
Wiesław L. Ząbek

Saperskie spotkania
Widzę ludzi o mądrych, dobrych
twarzach,
a w oczach ich rak słońca.”
Przeszłość
Jak omszała kotwica
Wlecze bruzdę poznania.
Obciążona przebytą drogą
Rodzi gorzkie wspomnienia.
Przyszłość
Niepewna, nieznana,
Udrapowana szatą niepewności
W lęku nadciągającej nawałnicy
Wyzwala niepokój.
Rozmowy
Instynktownie
Chłonę blask spotkania,
Wspólne przeżycia, wspomnienia.
Zanurzony w gwarze głosów
Szeptów, słów,
W bliskości obcowania,
W stawianiu niepewnych kroków
Zbliżającej się nocy
Trwam
By, nie pozostać sam…
„widzę ludzi o mądrych, dobrych
twarzach,
a w oczach ich jest okruch nadziei.”
Wiesław L. Ząbek
„Hilton” Warszawa
27.04.2013 r.
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Z ŻYCIA KÓŁ

Z ŻYCIA KOŁA NR 19 SSP WE WŁOCŁAWKU
Uroczystość wręczenia medali: „Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Afganistanu” oraz „Medalu Pamiątkowego Koła Nr 19 SSP”
W dniu 28 maja 2013 roku z okazji „Dnia Weterana” w Urzędzie
Miasta Włocławek odbyła się uroczystość wręczenia medali: „Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Afganistanu” uczestnikom misji pokojowych
i stabilizacyjnych w tym saperom. W trakcie tej uroczystości wręczone
zostały również Medale Pamiątkowe Koła Nr 19 SSP we Włocławku
przedstawicielom administracji wojskowej Województwa Kujawsko –
Pomorskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Włocławek
– Andrzej Pałucki, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszcz – płk dypl. Jan Rynkiewicz oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku - ppłk mgr inż. Radosław Niecikowski.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni na nią członkowie Zarządu Koła Nr 19 SSP we Włocławku.

Konferencja naukowa „90 – lecie istnienia szkoły na włocławskim Zawiślu”
Członkowie Koła Nr 19 SSP we Włocławku zostali zaproszeni
na konferencję naukową z okazji jubileuszu 90 – lecia szkoły na włocławskim Zawiślu. Szkoła obchodząca ten jubileusz to obecnie Zespół
Szkół Nr 8 we Włocławku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 8 im. 3 Warszawskiego pułku pontonowego.
Konferencja odbyła się w dniu 29 maja bieżącego roku. Jej otwarcia dokonał Dyrektor Szkoły mgr Jacek Kazanecki. Po otwarciu konferencji głos zabierali zaproszeni uczestnicy przekazując okolicznościowe adresy. W imieniu członków Koła Nr 19 SSP we Włocławku głos
zabrał jego Sekretarz ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki. W swoim
wystąpieniu podkreślił więzi łączące szkołę z 3 Warszawskim [Włocławskim] pułkiem pontonowym [drogowo – mostowym, a po jego
przeniesieniu do Chełmna z byłymi żołnierzami tej jednostki skupionymi w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i utworzonym w 2011
roku Kołu SSP we Włocławku. Zwrócił uwagę na dwa wydarzenia,
które są efektem tej wieloletniej współpracy. Pierwsze z nich miało

miejsce w dniu 8 maja 1970 roku kiedy to Szkoła Podstawowa Nr 8
przyjęła imię 3 Warszawskiego pułku pontonowego. Drugie to powołanie „Rodziny Szkół 3 Warszawskiego pułku pontonowego”. Wydarzenie te miało miejsce 10 grudnia 1983 roku. W skład organizacji
oprócz SP Nr 8 im. 3 Wppont. weszły SP im. st. sierż. Mieczysława
Majchrzaka w Kaliskach i SP im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie. Dziękując za dotychczasową współpracę, życzył gronu pedagogicznemu, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz
uczniom samych sukcesów na swoich stanowiskach oraz powodzenia
i spełnienia wszystkich marzeń w życiu prywatnym. Na zakończenie
podkreślił wolę Stowarzyszenia dalszej współpracy ze szkołą doskonaląc dotychczasowe jej formy oraz szukając i realizując nowe rozwiązania.
W czasie dyskusji referaty wygłosili: ksiądz prałat Teodor Lenkiewicz, dr Tomasz Dziki oraz Dariusz Chrobak.

Obchody Święta 3 Włocławskiego batalionu drogowo-mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie
Dzień 6 czerwca jest dniem Święta 3 Włocławskiego batalionu
drogowo – mostowego im. gen Karola Sierakowskiego w Chełmnie.
Obchody Święta rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Garnizonowym. O godzinie 12.00 na placu apelowym stanął stan
osobowy batalionu, członkowie grupy rekonstrukcyjnej kawalerii,
bractwa strzeleckiego z działem oraz zaproszeni goście. Wśród nich
byli członkowie Koła Nr 19 SSP we Włocławku. Szczególnym gościem
był gen. Józef Guzek Biskup Polowy Wojska Polskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił dowódca batalionu ppłk Kazimierz
Wołowiec, w którym po powitaniu uczestników uroczystości przypomniał historię i osiągnięcia pułku, a obecnie batalionu. Po wrę-
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czeniu żołnierzom batalionu przyznanych wyróżnień życzenia złożyli
przedstawiciele zaproszonych gości, w tym Prezes Koła Nr 19 SSP płk
w st. spocz. Ryszard Chodynicki, a dowódcy batalionu wręczył medal
wybity z okazji odsłonięcia tablic pamiątkowych przy Pomniku Sapera
3 Warszawskiego pułku pontonowego. Kolejnym etapem uroczystości
była wizyta w Sali Tradycji 2 Wbdm, gdzie oprócz oglądania eksponatów związanych z historią jednostki kolejni zaproszeni goście składali
Dowódcy i dowodzonemu przez niego batalionowi okolicznościowe
życzenia. Następnie Dowódca batalionu zaprosił wszystkich na saperski poczęstunek.
ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki

SAPER

INFORMACJE

Nowy kapelan Saperów
Wojska Polskiego
Ks. kmdr ppor. Paweł Wójcik
Ur. 29.03.1975 w Chrzanowie.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
w 1995 r. wcielony do zasadniczej
służby wojskowej. Po przeszkoleniu w Wyższej Oficerskiej Szkole
Sił Powietrznych w Dęblinie jako
st. szer. meteorolog - obserwator
służył w J.W. 1457 w Łasku pod
Łodzią. W latach 19995 - 2001
alumn Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie. W duszpasterstwie

wojskowym od 6 maja 2000 roku.
Święcenia kapłańskie przyjął
27.05.2001 r. w Katedrze Polowej
z rąk ks. bp gen. dyw. Sławoja
Leszka Głódzia. W latach 2001 2006 kapelan Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce. Od
2006 do 2007 kapelan 2. Pułku
Inżynieryjnego i 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych
w Inowrocławiu. Od kwietnia do
listopada 2007 r. kapelan Polskiej
Grupy Bojowej w ramach I zmiany
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Po powrocie do
kraju do 2009 kapelan 108. Szpitala Wojskowego w Ełku, następnie
w latach 2009 - 2011 kapelan 109.
Szpitala Wojskowego, 12. Batalionu Rozpoznawczego i 12. Batalionu Dowodzenia w Szczecinie.
W 2011 r. proboszcz Parafii Wojskowej Słupsku - Redzikowie, a od
1.10.2012 r. kapelan 1. Batalionu
Zmechanizowanego w Lęborku.
Obecnie kapelan 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów w Kazuniu oraz
Stowarzyszenia Saperów Polskich
w Warszawie.

Czytelnicy piszą!
PUŁTUSK

P

o 12 latach od likwidacji 1. batalionu saperów stacjonującego
w Pułtusku z inicjatywy mł. chor. sztab. Leszka Topolskiego
i mł. chor. sztab. Sławka Michalskiego zorganizowano z okazji Dnia Sapera spotkanie byłych żołnierzy i pracowników cywilnych
jednostki. Była okazja do powspominania czasów świetności jednost-

ki, a także zobaczenia się z kolegami, którzy służyli w innych garnizonach. Na zwiedzanie byłych koszar nikt się nie zdobył bo jak mówili
„serce by nie wytrzymało”. [koszary sprzedane prywatnemu inwestorowi zostały gruntownie zdewastowane – przyp. Redakcji].
W tym też dniu - 16.04.2013 r. o godz. 17,00 - złożono kwiaty przy Tablicy pamiątkowej ku czci poległych saperów w czasie rozminowania
ziemi pułtuskiej w latach 1945 – 1948 usytuowanego na terenie Domu
Polonii [dawny zamek biskupi].
Leszek Topolski
EŁK

W

dniu 12.06.2013 r. w Ełku odbyła się uroczystość nadania
nazwy Ronda Saperów stanowiącego skrzyżowanie ulic:
Kilińskiego i Targowej. Inicjatorem przedsięwzięcia był
prezydent miasta p. Tomasz Andrukiewicz i prezes koła nr 30 SSP p.
płk Zdzisław Stola.
WARSZAWA

Red.

W

dniu 8.05.2013 r. w Wojskowej Akademii Technicznej
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 7
Stowarzyszenia Saperów Polskich. Nowym prezesem koła
został wybrany ppłk dr inż. Adam Bartnicki, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła mjr Mieczysław Piechota.
Red.

2(46) 2013

15

OSTATNIE POŻEGNANIE

Płk w st. spocz. prof. Bronisław Pawłowski

Droga rodzino!
Szanowni przyjaciele, koledzy
i współpracownicy zmarłego
Profesora!
Szanowni państwo!
Z głębokim żale i smutkiem żegnamy płk. doktora habilitowanego Akademii Obrony Naro-

dowej Bronisława Pawłowskiego – naszego kolegę, wieloletniego pracownika naszej uczelni,
oficera WP – wychowawcy wielu
pokoleń studentów.
Drogi Pułkowniku – żegnają Cię
Rektor-Komendant Akademii
Obrony Narodowej, Senat, kadra,
studenci i pracownicy, cała społeczność Akademii. Słowa pożegnania kieruję także od tych, którzy towarzyszyli Twojej zawodowej i społecznej działalności – od
przełożonych i podwładnych, od
współpracowników i przyjaciół.
Żegnają Cię także członkowie
Stowarzyszenia Saperów Polskich, którego byłeś współzałożycielem i członkiem honorowym.
Stojąc w tej smutnej chwili pragnę przywołać pamięć 47 letniej
służby wojskowej zmarłego. Jest
ona bowiem przykładem godnego i twórczego wypełniania żołnierskich powinności żołnierza
i oficera WP. W tej służbie płk
dr hab. Bronisław Pawłowski dał

przykład, jak być wartościowym
obywatelem swojego kraju.
Od wczesnych lat zawodowej
służby wojskowej pułkownik
Pawłowski związany był z wojskami inżynieryjnymi. Zaczynał
służbę wojskową w okresie drugiej wojny światowej w 1944 r.
w batalionie pontonowym, by po
25 latach służby na różnych stanowiskach WP - słuchacz WAT,
szef saperów w 2pp 1DP, starszy oficer i szef wydziału w SWI
MON oraz misji ONZ w Wietnamie - trafić do ASG/AON, w której piastował wiele zaszczytnych
funkcji w Katedrze Wojsk Inżynieryjnych.
W okresie służby w Akademii
w latach 1969-1991 zajmował
stanowiska starszego wykładowcy, adiunkta i zastępcy szefa Katedry Wojsk Inżynieryjnych. Na
tym właśnie stanowisku zakończył służbę wojskową i pożegnał
się z mundurem.

Był wielokrotnie wyróżniany
i odznaczany odznaczeniami
państwowymi i resortowymi.
Śmierć przerwała tak szlachetne,
pożyteczne życie. Odchodzi od
nas człowiek skromny, pracowity,
którego kultura i pogoda ducha
pozostaną na zawsze w naszej
pamięci. Żegnamy Cię Pułkowniku, a przed chlubnymi kartami
Twojego Życia i żołnierskich dokonań chylimy głowy i żołnierski
sztandar.
Zachowamy Cię Drogi Pułkowniku Bronisławie w naszej pamięci jako kolegę i przyjaciela,
człowieka prawego, pełnego zaangażowania dla dobra innych.
Łączymy się w bólu i żalu z najbliższą rodziną.
Żegnaj profesorze!
Cześć Twojej Pamięci
płk dr hab. inż.
Stanisław Kowalkowski

Płk w st. spocz. Józef Bębenek

W

wieku 74 lat zmarł pułkownik Józef Bębenek, oficer 6.
Pomorskiej Dywizji Powietrzno-desantowej, współzałożyciel Związku Polskich Spadochroniarzy, wieloletni prezes Agencji Ochrony Osób i Mienia „Komandos”, wielki przyjaciel
Saperów Polskich. Ceremonię pogrzebową w dniu 28 maja br. rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Polowej WP, którą koncelebrowali
kapelani saperscy: ks. kmdr. ppor. Paweł Wójcik i ks. płk Krzysztof
Wylężek. Następnie dalsza część uroczystości pogrzebowych odbyła
się w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku, gdzie po Mszy św.
w kondukcie pogrzebowym z kompanią honorową wystawioną przez
6. Brygadę Powietrznodesantową, Reprezentacyjną Orkiestrą Wojsk
Lądowych i pocztami sztandarowymi Zarządu Głównego oraz I i II
oddziału ZPS przeniesiono trumnę na cmentarz parafialny. Zmarłego
pożegnali: prezes Związku Polskich Spadochroniarz gen. dyw. [r] Jan
Kempara i i wieloletni towarzysz z okresu wspólnej służby wojskowej
gen. bryg. w st. spocz. January Komański.
Wies- Lech

Panu gen. bryg dr Bogusławowi Bębenek
oraz jego rodzinie,
w związku ze śmiercią brata

płk Józefa Bębenka
głębokie wyrazy współczucia
przesyłają
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ŚWIĘTO SAPERA, 16.04.2013, GOZDOWICE

ŚWIĘTO SAPERA, 16.04.2013, WŁOCŁAWEK

ŚWIĘTO SAPERA, 20.04.2013, SIEKIERKI

