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Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej

W  dniu 12.03 żołnierze z  2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów skierowani zostali do szerzenia wiedzy 
specjalistycznej wśród uczestników kursu 

organizowanego przez Akademię Obrony Narodowej. Dzięki 
wyszkoleniu oraz doświadczeniu zdobytym w  trakcie zajęć 
poligonowych i  służby poza granicami państwa mogliśmy 
zaprezentować swoje umiejętności w  zakresie rozpoznania 
i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych.

Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania sprzętu 
specjalistycznego jakim dysponuje kompania rozminowania. 
Wykrywacze, roboty oraz zestawy służące do przenoszenia 
improwizowanych urządzeń wybuchowych nie wzbudziły tyle 
zainteresowania jak kombinezon EOD9. Szkoda by było nie 
wykorzystać sytuacji aby na chwilę poczuć się jak saper i włożyć 
na siebie specjalistyczne ubranie. W trakcie statycznego pokazu 
w zajęciach brali również udział przewodnicy psów specjalnych. 
Okazuje się, że nawet najlepszy detektor lub urządzenie nie 
zastąpi psiego nosa. Kolejny raz przewodnicy mogli „pochwalić” 
się zdolnościami swoich podwładnych.

Na zakończenie odbył się dynamiczny pokaz, w  trakcie 
którego przedstawione zostały podstawowe procedury, które 
zwiększają bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań 

w rejonie zagrożonym występowaniem min pułapek. Kazuńscy 
saperzy przedstawili również zasady zachowania podczas ataku 
na pojazd, gdzie omówione zostały zasady reagowanie w trakcie 
incydentu.

Ogromne zaangażowanie w  szerzenie wiedzy z  zakresu 
przeciwdziałania improwizowanym urządzeniem wybuchowym 
zostało docenione samych kursantów. Z podziwem przyglądali się 
organizacji oraz błyskawicznym reakcjom saperów w sytuacjach 
zagrożenia. 

kpt. Tomasz Słodziński
Zdjęcia: archiwum 2psap

Specjalistyczne szkolenie 

Szanowni Czytelnicy,      
50-numer SAPERA, zawiera relacje 

z  obchodów Święta Sapera, które prze-
trwało różne zawirowania społeczne i po-
lityczne i dziś może świętować 68 rocznicę 
jego ustanowienia. Spina się złotą klamrą 
z  70. rocznicą czynu zbrojnego saperów 
polskich na środkowej Wiśle, w  Powsta-
niu Warszawskim i  pod Monte Cassino. 
Wydarzenia te, obficie zroszone żołnier-
ska krwią na przyczółku warecko-ma-
gnuszewskim, pod Dęblinem, Puławami, 
Skurczą czy na czerniakowskim przyczół-
ku w Powstaniu Warszawskim, zazwyczaj 
niedoceniane, zapomniane w  ludzkiej 
pamięci, ciągle czekają na życzliwe pióro 
historyka, wolne od politycznych interpre-
tacji i mitomani tzw. „uprawiaczy” historii. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom, staraniem Stowarzyszenia Saperów 
Polskich przy współpracy z Centralną Bi-
blioteką Wojskową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w dniu 3.06.2014 r. zorgani-
zowano konferencję popularno-naukową 
nt. „70. rocznica udziału saperów polskich 
w działaniach bojowych na środkowej Wi-
śle i froncie włoskim w 1944 r.” Sygnalną 
informację zamieszczamy na stronie 15. 
Natomiast szersze sprawozdanie z  prze-
biegu konferencji, przedstawimy w kolej-
nym numerze.  

W dziale „Saperskie spotkania” ob-
szerna informacja o obchodach Miesiąca 
Wojsk Inżynieryjnych i  Święta Sapera 
w  jednostkach i  garnizonach saperskich. 
Polecamy zatem relacje: z Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicz-
nych we Wrocławiu; 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów z  Kazunia; 2. Stargardz-
kiego batalionu saperów ze Stargardu 

Szczecińskiego; 5 Kresowego 
batalionu saperów z  Krosna 
Odrzańskiego oraz uroczy-
stości zorganizowane przez 
miejscowe koła Stowarzy-
szenia Saperów Polskich we 
Włocławku [koło nr 19 SSP] 
i w Łodzi [koło nr 28 SSP]. 

Wychodząc naprzeciw 
zainteresowaniom czytelni-
ków powracamy do prezen-
tacji sprzętu wojsk inżynieryj-
nych artykułem płk mgr inż. 
Jerzego Kadego nt. „Maszyny 
inżynieryjno-drogowe MiD”.

„Epitafia” to bolesne 
wspomnienia i  relacje z  po-
grzebu wybitnych saperów, 
którzy odeszli od nas na 
„ostatnią żołnierską wartę”: 
gen. bryg. Telesfor Kuczko - 
Zdzisława Barszczewskiego; 
gen. bryg Stefan Włudyka 
– wg materiałów zgromadzo-
nych przez Władysława Sto-
larza; płk Eugeniusz Koblak 
– Wiesława Leszka Ząbka.

Redaktor naczelny
Wiesław L.Ząbek
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Narada CBRN EOD we Wrocławiu

Saperskie zmagania we Wrocławiu
Od 8-11 kwietnia br. odbyły się we Wrocławiu zmagania trzynastu, 

najlepszych w Polsce, drużyn saperów Sił Zbrojnych RP, w ramach zawo-
dów użyteczno-bojowych pododdziałów wojsk inżynieryjnych.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Szef Oddziału Szkolenia 
Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik 

Bogdan Papierski. Ceremonii otwarcia towarzyszyła Orkiestra Reprezen-
tacyjna Wojsk Lądowych.

Żołnierze rywalizowali w konkurencji strzelania z kbk AKMS na cel-
ność i skupienie, a także rozpoczęli rywalizację w konkurencjach specjali-
stycznych: rozpoznanie inżynieryjne mostu w celu ustalenia sposobu jego 
zniszczenia oraz rozpoznanie odcinka drogi.

 Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, chor. Wojciech Kluczewski

W  dniach 23 – 24 kwietnia br., na terenie Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, odbyła się narada robocza po-
łączona z  pokazem praktycznego działania nieetatowych zespołów 
CBRN EOD.

Nieetatowe zespoły CBRN EOD (Chemical, Biological, Ra-
diological and Nuclear Explosives Ordnance Disposal) prze-
znaczone są do realizacji zadań rozpoznania, wykrywania, 

podejmowania i  neutralizacji ładunków oraz urządzeń typu IED 
(improwizowanych urządzeń wybuchowych) zawierających broń 
masowego rażenia (BMR) oraz toksyczne środki przemysłowe (TŚP) 
w operacjach koalicyjnych NATO, w misjach pokojowych ONZ i UE 
oraz udzielania pomocy technicznej i  fachowej innym specjalistycz-
nym pododdziałom rozminowania, wykonującym prace oczyszczania 
terenu i  obiektów z  przedmiotów wybuchowych i  niebezpiecznych 
(PWiN) w kraju oraz za granicą.

W  2013 roku, zgodnie z  rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych, 
w tym rodzaju Sił Zbrojnych powołano dwa nieetatowe zespoły CBRN 
EOD, zdolne do rozpoznania i niszczenia przedmiotów wybuchowych 
i  niebezpiecznych oraz IED (improwizowanych urządzeń wybucho-
wych), posiadających możliwość elaborowania BMR i TŚP.

Pierwszy z nich powstał na bazie 1. pułku saperów stacjonującego 
w Brzegu oraz 5. pułku chemicznego z Tarnowskich Gór, natomiast 
drugi stanowi połączenie sił 2. pułku saperów z  Kazunia i  4. pułku 
chemicznego z Brodnicy.

W  dniach 23 – 24 kwietnia br., na terenie Centrum Szkolenia 
Wojsk Inżynieryjnych i  Chemicznych, przeprowadzono naradę ro-
boczą dotyczącą funkcjonowania i szkolenia tychże zespołów, w któ-
rej poza przedstawicielami zaangażowanych jednostek wojskowych, 
udział wzięli również przedstawiciele Inspektoratu Rodzajów Wojsk 
Dowództwa Generalnego RSZ w osobach: Szefa Oddziału Szkolenia 
Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia pułkownika Janu-

sza Wałachowskiego oraz starszego specjalisty Oddziału Szkolenia 
Zarządu Inżynierii Wojskowej podpułkownika Macieja Ucińskiego.

Ponadto, z ramienia wrocławskiego Centrum Szkolenia w warsz-
tatach udział wzięli reprezentanci komórek organizacyjnych: Zespołu 
Rozminowania, Cyklu OPBMR oraz Cyklu Inżynierii, pod przewod-
nictwem Szefa Wydziału Dydaktycznego, podpułkownika Tomasza 
Włodarczyka. To właśnie wrocławskim specjalistom powierzono za-
danie opracowania projektu Podręcznika/Instrukcji szkolenia i działa-
nia zespołów CBRN EOD.

Celem dwudniowej narady było dokonanie oceny zadań dotyczą-
cych utworzenia oraz przygotowania zespołów CBRN EOD, uszczegó-
łowienie zadań dotyczących procesu szkolenia oraz osiągania zdolno-
ści do działania tychże zespołów, a także sprecyzowanie zadań w za-
kresie opracowania regulaminu ich działania.

W trakcie narady zrealizowano metodyczne zajęcia pokazowe na 
temat „Działanie zespołów CBRN EOD”, przygotowane przez żołnie-
rzy Zespołu Rozminowania oraz Cyklu OPBMR wrocławskiego Cen-
trum Szkolenia, a  także żołnierzy 5. pułku chemicznego z  Tarnow-
skich Gór i 1. pułku saperów z Brzegu.

Scenariusz zajęć pokazowych obejmował m.in.: wykonanie przez 
patrol zadania rozpoznania drogi marszu pod względem występowa-
nia IED, rozpoznanie niebezpiecznego ładunku (pocisku artyleryj-
skiego z  oznaczeniami chemicznymi) znajdującego się na poboczu 
drogi, wystawienie kordonu, meldunek o zdarzeniu i wezwanie zespo-
łu CBRN EOD, a następnie jego praktyczne działanie. 

Dzięki prowadzonej, merytorycznej dyskusji w zakresie działania 
nieetatowych zespołów CBRN EOD, w trakcie narady wypracowano 
szereg wniosków i rozwiązań w zakresie ich funkcjonowania.

Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, Paulina Wojciechowska
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Dzień z kazuńskimi saperami

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Święto Wojsk Inżynieryjnych w Kazuniu

W dniu 14 kwietnia w 2. Mazowieckim Pułku Saperów rozpoczęły 
się uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych. Jak 
każdego roku, 16 kwietnia jest datą szczególnie ważną dla 

wszystkich saperów. W  rocznicę forsowania Odry i  Nysy Łużyckiej 
w  1945  r. obchodzimy swoje święto. Operacja, której powodzenie 
okupiło swym życiem tysiące żołnierzy 1. i 2. Armii WP, w tym i wojsk 
inżynieryjnych jest symbolem oddania, nieustępliwości i odwagi polskich 
saperów. 

Uroczystości rozpoczęła msza polowa z udziałem zaproszonych gości, 
byłych dowódców kazuńskiej brygady oraz zaprzyjaźnionych jednostek, 
weteranów i kombatantów, władz samorządowych i lokalnych oraz dzieci 
z  pobliskich szkół i  liceum ogólnokształcącego z  Płońska. Następnie 
odczytano apel poległych, zapalono znicze i  złożono wiązanki kwiatów 
pod Pomnikiem Poległych Saperów. Dalsza część uroczystości odbyła się 
na stadionie w Kazuniu. 

Po przyjęciu meldunku o  gotowości pododdziałów do uroczystości 
dowódca pułku pułkownik Adam Przygoda, otwierając uroczystości 
powiedział m.in.: „Kazuńscy saperzy wielokrotnie dali wyraz swojego 
profesjonalizmu, również wykonując zadania poza granicami państwa. 
Wśród stojących w dniu dzisiejszym na naszej zbiórce żołnierzy są saperzy, 
od których jeszcze kilka miesięcy temu zależało wszystko. To oni prowadzili 
kolumny pojazdów w  odległym Afganistanie i  to od ich decyzji zależało 
bezpieczeństwo całego patrolu.”

Po krótkich przemówieniach okolicznościowych nastąpiło odczytanie 
decyzji o nadaniu odznaczeń oraz mianowaniach na stopnie wojskowe. 

Po odprowadzeniu sztandaru przez kompanię honorową rozpoczęła 
się kolejna część obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. Na scenie 
został zaprezentowany program artystyczny Klubu Wojskowego 2. Pułku 
Saperów. Gwiazdą saperskiego popołudnia był zespół Respect, który 
umilał czas wszystkim uczestnikom uroczystości. Wśród atrakcji był 

pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu pododdziałów. 
Ogromne zainteresowanie wzbudzały potężne pojazdy, maszyny, roboty 
i wyposażenie sapera. Nie mogło zabraknąć również wojskowej grochówki, 
której zapach unosił się w  powietrzu. Równocześnie na hali sportowej 
pułku odbyły się zawody sportowo-obronne dla młodzieży szkolnej 
zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Twierdzy Modlin. 

Tegoroczne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych pokazały 
że współczesny saper to żołnierz na którego zawsze można liczyć. 
Wyposażony w sprzęt specjalistyczny, doświadczony oraz w gotowości do 
działania w kraju i poza jego granicami. Jednocześnie żołnierz, który może 
być dumny ze swojej służby. Chwała Saperom!

Tekst: kpt. Tomasz Słodziński
Zdjęcia: Michał Dudek

Dzięki wspólnemu projektowi 2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w dniu 09 kwietnia 2014 
roku zwycięzcy licytacji prowadzonych podczas Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy odwiedzili gościnne mury kazuńskiej twierdzy. 
Już w godzinach porannych pojawiali się pierwsi goście, którzy przy-

jechali również z oddalonych o setki kilometrów miejsc, aby zrealizować 
swoje marzenia. Tegoroczne hasło „Na ratunek” przyświecało orkiestrze, 
ale pokazuje też gotowość saperów do niesienia pomocy potrzebującym. 

Wszystko zaczęło się na sali briefingowej, gdzie dowódca 2. Mazo-
wieckiego Pułku Saperów – pułkownik Adam Przygoda przywitał gości 
oraz wprowadził zwycięzców licytacji w „saperski świat”. Chwilę później 
Sala Tradycji odkryła swoje oblicze a zaproszeni goście w skupieniu przy-
słuchiwali się słowom chorążego Tomasz Ciury, który przedstawił 70-let-
nią historię kazuńskich saperów. Pełni podziwu dla naszych dokonań 
zwycięzcy licytacji przenieśli się do współczesnych czasów, w momencie, 
gdy żołnierze kompanii rozminowania prezentowali sprzęt specjalistycz-
ny jaki jest na wyposażeniu pododdziału. 

Kolejnym miłym akcentem dnia z saperami była prezentacja wyszko-
lenia czworonożnych saperów. Wyposażeni m.in. w  okulary ochronne, 
specjalne buty oraz kamizelki psy służbowe wykonywały polecenia swo-
ich przewodników. Sekcja plutonu przewodników psów pokazała swoje 
możliwości w trakcie przeszukiwania bagażu oraz pojazdów na obecność 
materiałów wybuchowych. 

Zaproszenie na dzień z saperami było „wybuchowe” więc żołnierze 
1. batalionu inżynieryjnego przedstawili próbkę swoich możliwości pod-
czas działania na punkcie kontrolnym, do którego zbliża się pojazd zała-
dowany niebezpiecznymi materiałami. Ładunek znaleziono i zneutralizo-
wano zgodnie z procedurami, lecz chwilę później nastąpił atak na patrol 

z  wykorzystaniem improwizowanego urządzenia wybuchowego. Dzięki 
wyszkoleniu oraz doświadczeniu, jaki saperzy zdobyli w trakcie wykony-
wania zadań poza granicami państwa działanie było skoordynowane. 

Pełni podziwu dla saperskich umiejętności i dokonań zwycięzcy li-
cytacji opuścili gościnne mury 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Zgod-
nie z zapewnieniami Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, cel jest 
szczytny i za rok również zagramy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy.

Tekst: kpt. Tomasz Słodziński
Zdjęcia: Michał Dudek
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Niecodzienne obchody Dnia Sapera

Miesiąc kwiecień jest miesiącem Wojsk Inżynieryjnych. Rów-
nież w tym miesiącu 16 kwietna, 2. stargardzki batalion sape-
rów obchodzi uroczysty Dzień Sapera oraz święto jednostki. 

W tym roku świąteczne obchody, 2. stargardzki batalion saperów 
uczcił nieco inaczej niż zawsze. Uroczystości rozpoczęły się od wykła-
du i prezentacji multimedialnej historyka z zamiłowania i wykształce-
nia Zbigniewa Kiełba z Puław. Przedstawił on zebranym żołnierzom, 
uczniom klas mundurowych, a  także przedstawicielom miasta, zarys 
historii 2. pułku saperów kaniowskich, z którego swoje tradycje czerpie 
2. stargardzki batalion saperów. Ciekawostką dla zebranych gości był 
idealnie zrekonstruowany mundur, który miał na sobie Zbigniew Kiełb. 
Odtworzenie munduru ppłk Stanisława Magnuszewskiego dowódcy 
2. pułku saperów kaniowskich, z którego życiorysem jest silnie związany 
historyk, zajęło mu zaledwie 4 miesiące. 

Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu komunalnym, 
gdzie w uroczystości rocznicowej wzięli udział żołnierze i pracownicy 
wojska, rodziny żołnierzy, zaproszeni goście oraz przedstawiciele prasy. 
Po odczytaniu apelu pamięci poległych oraz salwie honorowej, nastą-
piło złożenie wieńców oraz zniczy pod obeliskiem saperów 12. Dywizji 
Zmechanizowanej. Takimi słowami dowódca 2. stargardzkiego bata-
lionu saperów ppłk Sławomir Szwemin uwiecznił pamięć o poległych 
saperach „W kwietniowych dniach 1945 roku, nad Odrą i Nysą, żołnierze 
– saperzy złożyli też największą w historii swej formacji, daninę krwi dla 
sprawy wyzwolenia Ojczyzny. Krew saperska wsiąkała nie tylko w ziemię 
nadodrzańską, nie tylko w ziemię pól bitewnych całej niemal Europy. Kie-
dy umilkły armaty i wygasły walki, pozostały po nich miliony min i nie-
wybuchów. Usunięcie tych wojennych pozostałości wzięli na siebie saperzy. 
Bez ich wysiłku niemożliwe stałoby się normalne funkcjonowanie kraju, 
bezpieczeństwo jego mieszkańców, powojenna odbudowa ze zniszczeń”. 
Kończąc  pierwszą część uroczystości na Cmentarzu Komunalnym, żoł-
nierze oraz goście przeszli na plac apelowy jednostki wojskowej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pełniący obowiązki dowód-
cy 12. Brygady Zmechanizowanej ppłk Zdzisław Świniarski, dowódca 
garnizonu Stargard Szczeciński płk Krzysztof Król, Posłanka na Sejm 
RP Zofia Ławrynowicz, poseł na sejm RP Dariusz Rosati, Poseł na 
sejm RP Michał Jach, Senator RP Sławomir Preiss, starosta Powiatu 
Stargardzkiego Waldemar Gil, prezydent miasta Sławomir Pajor oraz 
dowódcy batalionów 12BZ, oficerowie sztabu brygady, oficerowie in-
stytucji wojskowych, honorowi i emerytowani żołnierze 2bsap, przed-
stawiciele służb mundurowych i  instytucji cywilnych miasta Stargard 
Szczeciński. Dowódcą uroczystości rocznicowej był zastępca dowódcy 
batalionu mjr Marek Niziołek.

Na placu apelowym stanęła kompania honorowa pod dowództwem 
ppor. Marcina Smusa oraz 3 kolumny pododdziałów 2. stargardzkiego 
batalionu saperów, a także 2 kolumny pododdziałów 3. batalionu pie-
choty zmotoryzowanej i  1 kolumna pododdziału dywizjonu przeciw-
lotniczego 12 Brygady Zmechanizowanej. Uroczystości towarzyszyła  
Orkiestra Reprezentacyjna 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej. W  tym szczególnym dniu dowódca batalionu pragnąc podzięko-

wać żołnierzom oraz pracownikom wojska za codzienną ofiarną służbę 
i pracę, godną kontynuację wspaniałych tradycji, wyróżnił swoich pod-
władnych nagrodami uznaniowymi, nagrodami rzeczowymi, medalami 
okolicznościowymi, pochwałami, odznakami pamiątkowymi oraz urlo-
pami krótkoterminowymi.

Na komendę dowódcy uroczystości, pododdziały ruszyły do defila-
dy. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolumny żołnierzy oraz 
sprzęt wojskowy, znajdujący się na wyposażeniu 2. stargardzkiego bata-
lionu saperów. 

Na uroczystości rocznicowe, została zaproszona młodzież z  klas 
mundurowych, a także dzieci ze stargardzkich szkół i przedszkoli, któ-
rzy okazali się najwierniejszymi fanami saperów wręczając im laurki 
przez nich przygotowane. Dla nich główną atrakcją wizyty w jednostce 
wojskowej było oglądanie sprzętu wojskowego, strażackiego oraz po-
licyjnego. A po zakończonym zwiedzaniu, mogli posilić się specjalnie 
przygotowaną saperską grochówką. 

Również w  ramach Święta Wojsk Inżynieryjnych w  czerwonych 
koszarach 14 kwietnia 2014 roku została zorganizowana przez Wojsko-
wy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Saper” oraz Policyjny Klub 
Honorowych Dawców Krwi SHDK RP kolejna akcja saperskiego daru 
krwi. Podczas zbiórki krwi miało też miejsce uroczyste wręczenie po-
dziękowania od Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa SPZOZ dla ppłk Sławomira Szwemina oraz plut. Jacka Łagiewki 
za zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa, życzliwość i bez-
interesowność. Oprócz szczytnego celu i idei jakim jest oddawanie krwi, 
żołnierze mogli dokonać słodkiego gestu i oddać swoje czekolady dla 
dzieci z Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim. 

Krwiodawcami zostali żołnierze „Czerwonych koszar” oraz 3. ba-
talionu piechoty zmotoryzowanej, funkcjonariusze policji, służby wię-
ziennej oraz członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 
(International Police Association). Podczas tej akcji udało się zebrać 27 
donacji krwi co dało  ponad 12 litrów krwi.

Judyta Młynarczyk
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69. Rocznica Wkopania I Polskiego Słupa Granicznego Nad Odrą

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Saperzy szkolą na Drawsku przyszłych żołnierzy

Mundury, berety, ciekawość i  entuzjazm- tak rozpoczęła się 
wycieczka młodzieży z dwóch klas o profilu Bezpieczeństwo 
Publiczne ze stargardzkiego liceum. 12 marca 2014 roku 

młodzież miała okazję zobaczyć pracę saperów z bliska oraz poznać 
warunki panujące na poligonie wojskowym. Początek wycieczki klasy 
rozpoczęły od zwiedzenia obozowiska na Ośrodku Szkoleniowym m. 
Głębokie. Tam mogli przyjrzeć się z bliska warunkom bytowym jakie 
towarzyszą żołnierzom podczas ćwiczeń na poligonie. Następnie zo-
stali przetransportowani pojazdem wojskowym na saperski ośrodek 
szkolenia Czertyń, gdzie odbywały się zajęcia z minerstwa kompanii 
saperów 2. stargardzkiego batalionu saperów pod dowództwem kapi-
tana Roberta Włodarczyka. Na miejscu podporucznik Dawid Hoin-
ka opowiedział młodzieży o przepisach bezpieczeństwa, jakie należy 
zachować znajdując się na poligonie wojskowym oraz organizacji za-
jęć z użyciem minersko–zaporowych środków bojowych. Umunduro-
wanym licealistom, szczególnie omówiono i pokazano sposób sporzą-
dzania zapalników lontowych i sieci wybuchowych. 

Pod okiem instruktora, starszego sierżanta Dariusza Janickie-
go, uczniowie mogli samodzielnie, przestrzegając przepisów bez-
pieczeństwa przyciąć i odpalić lont prochowy. Wzbudziło to w nich 
ogromną ciekawość jak i  chęć sprawdzenia swoich umiejętności. 
Zaprezentowano im również wysadzenie trotylu o masie 75g za po-
mocą zapalnika lontowego. Poza tym uczniowie mogli zobaczyć 
różne sposoby inicjowania wybuchów jak i  przeniesienie detona-
cji na odległość, co bardzo ich zainteresowało. Przyglądali się nisz-
czeniu elementów konstrukcji drewnianych oraz efektom działania 
materiału wybuchowego. Na koniec znajdując się w  bezpiecznej 

odległości, mogli obserwować sposób niszczenia przedmiotów wy-
buchowych i  niebezpiecznych za pomocą materiału wybuchowego.  
Zadowolona i uśmiechnięta młodzież wróciła do Stargardu Szczeciń-
skiego, oczekując z  ciekawością i  inspiracją kolejnej lekcji na temat 
wojska.

Judyta Młynarczyk

W dniu 02.03.2014 r. w Czelinie, przy obelisku upamiętniającym wkopa-
nie pierwszego Polskiego słupa granicznego nad Odrą w czasie II Woj-
ny Światowej, odbył się Apel Pamięci poświęcony żołnierzom 6. War-

szawskiego Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego, którzy 69 lat temu 
w dniu 27 lutego 1945 roku wkopali pierwszy polski słup graniczny nad Odrą. 

Uroczystości asystował poczet sztandarowy i kompania honorowa wystawio-
na przez żołnierzy 5. Pułku Inżynieryjnego im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego 
ze Szczecina-Podjuch. 

Tekst: kpt. Mirosław Puzyniak 
Zdjęcia: mł. chor. Paweł Wyka
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Wstęp
Wdrożenie w  życie z  dniem 01 stycz-

nia 2014 roku reformy systemu dowodzenia 
pozwoliło na nowo zdefiniować wyzwania 
we wzajemnych relacjach poszczególnych 
rodzajów sił zbrojnych. Reforma pozwoliła 
uporządkować podział zadań między Szta-
bem Generalnym WP, Dowództwem Ope-
racyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) 
i  Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych (DG RSZ). W  DG RSZ nastąpiła 
konsolidacja dotychczasowych Dowództw 
Rodzajów Sił Zbrojnych (patrz rysunek 1.)

Zgodnie z  przyjętą strukturą, zadania 
Dowództwa Generalnego RSZ realizowane 
są przez Sztab i sześć inspektoratów ( Inspek-
torat Wojsk Lądowych; Sił Powietrznych; 
Marynarki Wojennej; Wojsk Specjalnych; 
Rodzajów Wojsk oraz Inspektorat Szkolenia).

Podsystem kierowanie 
Inżynierią Wojskową

Reforma systemu kierowania i dowodze-
nia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Pol-
skiej w odniesieniu do podsystemu kierowa-
nia Inżynierią Wojskową wprowadziła pewne 
istotne zmiany. Na bazie struktury Szefostwa 
Inżynierii Wojskowej, jako jednostki organi-
zacyjnej podległej Ministrowi Obrony Na-
rodowej bezpośrednio podporządkowanej 
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go, z dniem 01 stycznia 2014 roku rozpoczął 
funkcjonowanie Zarząd Inżynierii Wojsko-
wej w  Inspektoracie Rodzajów Wojsk Do-
wództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych 
(patrz rysunek 2.).

W  obecnych uwarunkowaniach funk-
cjonowania Sił Zbrojnych, Zarząd Inżynierii 
Wojskowej w dalszym ciągu realizuje zadania 
w zakresie:

- planowania, organizowania i  koordyno-
wania wsparcia inżynieryjnego w  Siłach 
Zbrojnych;

- planowania i organizowania szkolenia tak-
tyczno-specjalnego Wojsk Inżynieryjnych;

- przygotowywania propozycji dotyczących 
rozwoju organizacyjno-technicznego, wy-
posażenia i  operacyjnego wykorzystania 
Wojsk Inżynieryjnych;

- merytorycznego nadzoru nad realizacją 
zadań operacyjno-szkoleniowych zapew-
niających przygotowanie wojsk do realiza-
cji zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny 
oraz zadań wynikających ze zobowiązań 
sojuszniczych, koalicyjnych i międzynaro-
dowych;

- gestorstwa Uzbrojenia i  Sprzętu Wojsko-
wego na zasadach określonych w  odręb-
nych przepisach (patrz rysunek 3.).

Oddział Operacyjny jest wewnętrzną 
komórką Zarządu Inżynierii Wojskowej wła-
ściwą w  zakresie: planowania użycia wojsk 
inżynieryjnych; programowania ich rozwoju; 
określania potrzeb zdolności bojowych i ope-
racyjnych oraz do planowania działalności 
bieżącej zarządu.

Oddział Szkolenia, realizujący wraz z Od-
działem Gestorstwa i  Rozwoju zasadnicze 
obszary zadaniowe, jest komórką organiza-
cyjną właściwą w zakresie: planowania, orga-
nizowania i koordynowania procesu szkolenia 
jednostek inżynieryjnych; opracowywania 
i  wdrażania programów szkolenia, instruk-
cji, regulaminów, metodyk i  norm szkolenia; 
przygotowywania ćwiczeń oraz szkoleń z do-
wództwami i wojskami oraz do nadzoru nad 
przygotowaniem, szkoleniem i  utrzymaniem 
zdolności sił i  środków inżynieryjnych wy-
dzielanych między innymi do Sił Odpowiedzi 
NATO i Grup Bojowych Unii Europejskiej.

Oddział Gestorstwa i Rozwoju odpowia-
da za: organizowanie i  koordynację zadań 
wynikających z  funkcji Gestorstwa sprzętu 
inżynieryjnego; analizy kierunków rozwoju 
i  formułowanie wymagań taktyczno-tech-
nicznych na sprzęt inżynieryjny, a  także za 
wdrażanie i  eksploatację sprzętu inżynieryj-
nego.

Oddział Zagrożeń Niemilitarnych jest 
komórką wewnętrzną Zarządu Inżynierii 
Wojskowej właściwą w zakresie: nadzoru nad 
utrzymaniem zdolności do działania w sytu-
acjach kryzysowych grup zadaniowych wojsk 
inżynieryjnych i  patroli rozminowania; pla-
nowania i nadzoru nad realizacją zadań przez 
pododdziały SZ RP w zakresie oczyszczania 
dużych powierzchni terenów z przedmiotów 
wybuchowych i  niebezpiecznych pochodze-
nia wojskowego, a  także udziału w  pracach 
grup i  zespołów zadaniowych Narodowych, 
NATO i UE z obszaru zarządzania kryzyso-
wego.

gen. bryg. dr Boguslaw Bębenek. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Inżynieryjnych (1978 r.), Akademii Sztabu 
Generalnego WP (1985 r.), Studiów Podyplo-
mowych w  zakresie integracji i  bezpieczeń-
stwa europejskiego (2000 r.) oraz Podyplomo-
wych Studiów Polityki Obronnej w Akademii 
Obrony Narodowej (2007 r.). Doktor nauk 
społecznych w specjalności zarządzanie zaso-
bami obronnymi. Dowodził 1. Brygadą Sape-
rów. W latach 2008 – 2011 był Szefem Wojsk 
Inżynieryjnych Wojsk Lądowych; w  latach 
2011-2013 pełnił funkcję Szefa Inżynierii 
Wojskowej. Od stycznia 2014 roku Szef Za-
rządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Ge-
neralnego  RSZ. Były Prezes Stowarzyszenia 
Saperów Polskich (III kadencji).

Zarząd Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego RSZ

Rysunek 1. Miejsce Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w systemie kierowania i do-
wodzenia SZ RP
Źródło: Materiały DG RSZ na spotkania w Jednostkach Bezpośrednio Podległych
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Na tle całego obszaru odpowiedzialności 
Zarządu Inżynierii Wojskowej zasadnym jest 
zdefiniowanie priorytetów na najbliższy okres, 
po wprowadzeniu nowego systemu kierowania 
i dowodzenia SZ RP, do których, zdaniem autora 
artykułu, zaliczyć należy: dalszy rozwój zdolno-
ści w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu IED1, 
doskonalenie zdolności reagowania na zagroże-
1/ IED – z ang. Improvised Explosive Devices 
– Improwizowane Urządzenia Wybuchowe 
(tłumaczenie autora).

nia niemilitarne, a także modernizację technicz-
ną Wojsk Inżynieryjnych.

Wnioski
1. Wprowadzona reforma systemu kiero-

wania i  dowodzenia SZ RP w  znaczący 
sposób usprawnia podsystem kierowania 
Inżynierią Wojskową, tworząc podsystem 
ten w pełni kompatybilnym ze strukturami 
NATO.

2. Wyzwaniem dla Zarządu Inżynierii Woj-
skowej w  budowie nowoczesnych wojsk 
inżynieryjnych w aspekcie ich moderniza-
cji technicznej będzie skupienie na mery-
torycznym przygotowaniu dokumentacyj-
nym poszczególnych przedsięwzięć, z  jed-
noczesnym uwzględnieniem wymagań 
operacyjnych i  pogłębionej analizy moż-
liwości organizacyjnych, produkcyjnych 
i finansowych.

Rysunek 2. Struktura Inspektoratu Rodzajów Wojsk wraz z przedstawieniem umiejscowienia Zarządu Inżynierii Wojskowej
Źródło: Materiały DG RSZ na spotkania w Jednostkach Bezpośrednio Podległych

Rysunek 3. Struktura 
Zarządu Inżynierii 
Wojskowej

Źródło: Materiały 
DG RSZ na spotkania 
w Jednostkach 
Bezpośrednio Podległych

Oprac.
gen. bryg. dr 

Bogusław Bębenek
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CHWAŁA SAPEROM

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA SAPERA W WARSZAWIE

Centralne uroczystości Dnia Sapera w Warszawie poprzedziła Msza 
św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, w intencji saperów pol-
skich, przez wikariusza generalnego biskupa polowego ks. prałata 

kan. płk Januarego Watrobę. W koncelebrze mszy uczestniczył kapelan 
Saperów Polskich ks. ppłk dr Mariuszem Śliwiński. W  homilii wika-
riusz generalny przypomniał zasługi Saperów w  służbie Ojczyzny oraz 
w misjach stabilizacyjnych utrwalających pokój w miejscach konfliktów 
zbrojnych. Na zakończenie mszy biskup polowy Józef Guzdek wręczył 
generałom: Bogusławowi Bębenkowi, Henrykowi Tacikowi, Ryszardo-
wi Żuchowskiemu i Januszowi Lalce Medal Ks. J.Popiełuszki.

Oficjalna część obchodów Święta Sapera odbyła się tradycyjnie 16 
kwietnia pod Pomnikiem  „Chwała Saperom” na płycie czerniakowskiej 
w  Warszawie. W  uroczystości, upamiętniającej 69. rocznicę forsowa-
nia Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, 
uczestniczyli m.in.: wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski,   
zca szefa Sztabu Generalnego WP wiceadmirał Waldemar Głuszko, licz-
ni przedstawiciele MON, Centralnych Instytucji Wojskowych z dowódcą 
Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławem Grudzińskim na czele, byli 
szefowie wojsk inżynieryjnych, weterani, kombatanci, członkowie Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich z  prezesem płk Tadeuszem Dzikowskim, 
młodzież szkolna z Włocławka i  Dębicy. 

Tradycyjnie, ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem „Chwała Saperom” i na Płycie Czerniakowskiej. Po tym 
nastąpiły spotkania, rozmowy i wspomnienia, organizowane w różnych 
grupach środowiskowych.                                                                            WLZ

Zdjęcia: Alina Nowacka
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CHWAŁA SAPEROM

UROCZYSTOŚĆ W GOZDOWICACH

UROCZYSTOŚCI W ŚWIDNICY

W dniu 26.04.2014 r. w Gozdowicach, pod pomnikiem „Chwa-
ła Poległym Saperom”, odbyła się uroczystość złożenia wień-
ców i kwiatów poświęcona 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 5. Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego 
Prądzyńskiego ze Szczecina.

Dowódca uroczystości ppłk Ryszard Rzepka złożył meldunek Sze-
fowi Inżynierii Wojskowej Wojska Polskiego płk dypl.  Jarosławowi Ru-
sińskiemu.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Szef Inżynierii Wojskowej 
Wojska Polskiego płk dypl. Jarosław Rusiński oraz Prezes Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusz Dzikowski.

Delegacja Koła nr 18 Stowarzyszenia Saperów Polskich wraz z Preze-
sem Zarządu ppłk dypl. Rajmundem Gierą złożyła wieniec pod pomni-
kiem „Chwała Poległym Saperom”.   

Po zakończeniu uroczystości Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz, Szef Inżynierii Wojskowej WP płk dypl. 
Jarosław Rusiński oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego płk dypl. Jacek 
Kwiatkowski, otworzyli wystawę okolicznościową w Muzeum Pamiątek 
Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach. 

kpt. Mirosław Puzyniak

16 kwietnia br. w Świdnicy uroczyście obchodzono 74. Rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej oraz Dzień Sapera. Organizatorami uro-
czystości był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Ziemi 

Świdnickiej, Gimnazjum nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego, IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, radny Tadeusz 
Grabowski, jako osoba koordynująca przebieg uroczystości oraz Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego – Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy. 

Patronat honorowy nad uroczystością objęły władze miasta, gmi-
ny, powiatu świdnickiego oraz Biskup Świdnicki – Ignacy Dec. W 
spotkaniu udział wzięli również parlamentarzyści, przedstawiciele du-
chowieństwa innych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych, w 
tym zastępca komendanta WKU w Kłodzku – mjr Krzysztof Puchała, 
kombatanci, żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych  oraz świdniccy 
Strzelcy. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Żarowa. 

Pierwsza część świdnickich uroczystości odbyła się tradycyjnie pod 
Pomnikiem Saperów, znajdującym się na terenie Gimnazjum nr 3, przy 
budynku, w którym do 1994 r. znajdowały się koszary wojskowe. Prezes 
świdnickiego ZŻWP – ppłk w st. spocz. Tadeusz Bortnik – symbo-

licznie przekazał prowadzenie uroczystości uczniowi IV LO - Damia-
nowi Martynodze. Gest ten miał na celu oddanie w opiekę pomnika 
świdnickiej młodzieży. Po występach artystycznych, odczytaniu przez 
żołnierza NSR – por. Pawła Żurawia apelu poległych oraz wygłoszo-
nym przemówieniu przez wicestarostę Alicję Synowską, złożono pod 
pomnikiem wieniec i kwiaty. Następnie, sformułowano kolumnę mar-
szową, która udała się w kierunku Pl. św. Małgorzaty, gdzie znajduje się 
Dąb Katyński.

Drugą część uroczystości poprowadził harcmistrz ZHP – Piotr Pa-
muła. W obchodach rocznicowych wzięła udział m.in. dr Teresa Gwa-
ra - córka zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego kpt. 
Tadeusza Macieja Chołocińskiego, a także członkowie Stowarzyszenia 
„Dolnośląska Rodzina Katyńska” z Wrocławia. Po okolicznościowych 
przemówieniach odczytano apel poległych, złożono symboliczny znicz 
oraz wiązanki kwiatów. Uroczystości na Pl. św. Małgorzaty uświetnił 
chór Pryma Voce z III LO w Świdnicy oraz młodzież z Młodzieżowego 
Domu Kultury.

por. Paweł Żuraw
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SAPERSKIE ŚWIĘTOWANIE

W HOŁDZIE POLSKIM SAPEROM

69 lat temu o  świcie 16 kwietnia ruszyła wiosenna ofensywa 
wojsk frontu wschodniego, której celem było ostateczne pokonanie 
wojsk hitlerowskich i dojście do ich „matecznika” - Berlina. Ta naj-
większa operacja z udziałem oddziałów 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 
związana była ze sforsowaniem rzek Odry i Nysy Łużyckiej ze zdoby-
tych wcześniej kilku nadbrzeżnych przyczółków , z których najważ-
niejszymi były: Gozdowice, Stare Łysogórki oraz Wysokie i Toporów.

Ustanowione rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskie-
go w 1946 r. – Święto Sapera- przywołuje co roku pamięć o historii 
wydarzeń z 16 kwietnia 1945 roku i jest Świętem Wojsk Inżynieryj-
nych, w którym społeczeństwo polskie składa hołd saperom sięgając 
pamięcią do minionych wieków ze szczególnym uwzględnieniem roli 
saperów podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach.

Doceniając znaczenie zadań realizowanych na rzecz obronności 
Kraju przez wojska inżynieryjne – współdziałające ze wszystkimi 
rodzajami wojsk- decyzją MON miesiąc kwiecień ustanowiony jest 
Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych. 

Tradycyjnie już swe Święto obchodzą w sposób uroczysty żoł-
nierze 5. Kresowego batalionu saperów oraz społeczeństwo 
krośnieńskiego regionu, które od 63 lat tak wiele zawdzięcza 

„swoim” saperom. Tegoroczne rocznicowe uroczystości odbyły się na 
Bulwarze Jana Pawła II - malowniczo położonym na lewym brzegu 
Odry- z udziałem żołnierzy i pracownikom 5. Kbsap i licznie przyby-
łych mieszkańców nadodrzańskiego grodu.

Podniosły charakter uroczystości potwierdzała obecność podod-
działu inżynieryjnego z 2. pułku saperów w Kazuniu i kompanii sape-
rów 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa

Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi: szef saperów 
11. Dywizji Kawalerii Pancernej - płk Andrzej Sawicki, komendant 
NOSG - płk SG Andrzej Kamiński, dowódcy krośnieńskich jedno-
stek wojskowych, były dowódca 5. bsap - płk w st. sp. Jan Wojtunik, 
szef WSZW i Komendant WKU w Zielonej Górze, starosta- Robert 

Pawłowski, burmistrz - Marek Cebula, wójt gminy Maszewo - Da-
riusz Jarociński, kapelan garnizonu - ks. ppłk Edward Olech, przed-
stawiciel dowódcy 17 WBZ, komendanci powiatowi Policji i Państwo-
wej Straży Pożarnej, weterani zrzeszeni w kołach: nr 9 ZŻWP, nr 13 
SKMP ONZ, ZKRPiBWP. z uczestnikiem forsowania Odry pod Stary-
mi Łysogórkami - por. Bolesławem Chłościńskim, Nr 16 SSP, Stowa-
rzyszeń: Kilińszczaków i Kresowiaków, TMZK, WO PTTK, przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i zakładów pracy, rezerwiści 
służby i pracy, młodzież szkolna i przedszkolacy. 

Dowódca 5. Kbsap - ppłk Jarosław Szczypiorski stwierdził iż kro-
śnieński batalion jest jedną z najstarszych jednostek wojskowych o ro-
dowodzie wojennym w WP, utworzony przed 70 laty w strukturach 
4.  DP oraz kontynuujący tradycje bojowe batalionu saperów 5.  DP 
II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen Władysława Andersa. 
Coroczne święto przywołuje pamięć o  tragizmie działań wojennych 
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i roli saperów – inżynierów pola walki- w każdej operacji wojskowej 
bez względu na porę roku. Szczególny wysiłek, poświęcenie i hart du-
cha zaprezentowali saperzy - pontonierzy i minerzy - w operacji for-
sowania Odry i Nysy Łużyckiej i ich to dziś świętujemy. Pamięć o żoł-
nierzach, którzy oddali swe życie za Ojczyznę winna być powinnością 
każdego Polaka, a dziś chylimy czoła przed saperami –żołnierzami dla 
których wojna nie skończyła się z chwilą, gdy umilkły strzały i ustano-
wiono pokój. Zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej mamy tego dowody- jak-
że często angażowani są saperzy, by unieszkodliwić czyhająca  ze swą 
złowrogością ukrytą „zardzewiałą” śmierć. Wzorowo wykonywali swe 
zadania żołnierze batalionu poza granicami Kraju w  wielu misjach: 
pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych .

Do wzorowo realizowanych zadań na rzecz obronności Kraju 
przez żołnierzy 5. Kbsap. nawiązał w  adresowanym Liście Gratula-
cyjnym – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, przesyłając żołnierzom 
okolicznościowe gratulacje i życzenia. 

Za duży trud i wysiłek w realizację powierzonych zadań dowódca 
batalionu złożył wszystkim żołnierzom i  pracownikom wojska ser-
deczne żołnierskie podziękowania, zasłużonej satysfakcji a za uzyski-
wanie bardzo dobrych - ponad przeciętnych wyników wyróżnił kilku-
dziesięciu żołnierzy i pracowników wojska: nagrodą rzeczową, listem 
gratulacyjnym, urlopem czy pochwałą. Byli wśród nich m.in. st. chor. 
Krzysztof Rudzki, st. szer. st. szer. Andrzej Bałazy, Grzegorz Sta-
siak, Łukasz Ulanicki i Krzysztof Wieczorek.

Za szczególne osiągnięcia służbowe medalem pamiątkowym do-
wódca batalionu wyróżnił - st. szer. st. szer. Damiana Gałązkę i Łu-
kasza Szostaka, a na wniosek Kapituły Odznaki Pamiątkowej – od-
znakę pamiątkową batalionu otrzymali: ppor. Andrzej Pasternak, st. 
kpr. Wojciech Wesołowski, st. szer. st. szer. Grzegorz Duda, Kamil 
Kołodziejczak i Paweł Olkiewicz. 

Dla uczczenia Święta Sapera od kilku lat organizowane sa zawo-
dy użyteczno-bojowe pododdziałów inżynieryjnych 11 LDKPanc. 
sprawdzających umiejętności saperskie w kilkunastu konkurencjach 
tj: znajomość min wojsk własnych, sporządzenie zapalnika lontowego, 
rozminowanie terenu, rzut kołem ratunkowym, bieg zespołowy na 3 
km, przeciąganie liny, wejście po linie, obsługiwanie łodzi saperskich, 
strzelanie z karabinka Beryl i pistoletu wojskowego - P- 83. W konku-
rencjach tych zwyciężyli reprezentanci ksap. 10. BKPanc. przed ksap., 
ktech i k dow - reprezentujące 5. Kbsap. W turnieju piłki siatkowej 
zwyciężyli reprezentanci ksap - 5. Kbsap. przed ksap. 10.   BKPanc, 
ktech i k dow. Zespoły wyróżnione zostały pucharami i dyplomami 
przez dowódcę 11.  LDKPANC. Wręczający wyróżnienia - płk A Sa-
wicki przekazał wyrazy uznania, podziękowania za dotychczasowe 
wyniki szkoleniowo-wychowawcze satysfakcjonujące każdego i  ży-
czenia kolejnych sukcesów i tradycyjnego saperskiego szczęścia adre-
sowane od dowództwa Czarnej Dywizji.

W imieniu krośnieńskich władz samorządowych i mieszkańców 
nadodrzańskiego regionu podziękowania za dotychczasową współ-
prace i życzenia dalszych sukcesów w niełatwej lecz wręcz wymaga-
jącej wysokiego kunsztu zawodowego służbie i pracy  przekazali: sta-
rosta - Robert Pawłowski, burmistrz - Marek Cebula i wójt Maszewa 
- Dariusz Jarociński.

Apel Pamięci z  okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych oddającym 
cześć poległym i zmarłym saperom - 5. bsap 4. DP i 5. KDP fronto-
wym żołnierzom II wojny światowej oraz saperom pokojowego okre-
su służby odczytał ppor. Tomasz Nowacki. 

Defilada pododdziałów i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskie-
go zakończyły uroczystą zbiórkę na Bulwarze Jana Pawła II, po któ-
rej w klubie wojskowym 5. Kbsap dla saperów i zaproszonych gości 
z okolicznościowym programem wystąpił VOXS.

Ostatnim punktem uroczystych obchodów było okolicznościo-
we spotkanie dowództwa batalionu z zaproszonymi gośćmi, w czasie 
którego na ręce dowódcy przekazywano żołnierzom i pracownikom 
wojska szczere podziękowania za dotychczasowa współpracę oraz 
życzenia wszelakiej żołnierskiej pomyślności, sukcesów i  satysfakcji 
osobistych i zespołowych. Aby saper nie mylił się nigdy.

Józef Cieślak
Zdjęcia: Tomasz Miechowicz 
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OBCHODY „DNIA SAPERA”  WE WŁOCŁAWKU

W  dniu 16 kwietnia przy „Pomniku Sapera 3. Warszawskiego 
pułku pontonowego” odbyła się uroczystość z okazji „Święta 
Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera”. Jej gospodarzem byli 

członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku. 
Uczestników uroczystości powitał Prezes Koła płk Ryszard Chody-

nicki, gorąco witając poczty sztandarowe ze sztandarami: Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnie-
rzy Górników, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wło-
cławku, Straży Miejskiej we Włocławku, Szkoły Podstawowej im. st. sierż. 
Feliksa Rybickiego w Sarnowie, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 3 Warszaw-
skiego pułku pontonowego we Włocławku oraz Szkoły Podstawowej Nr 
2 we Włocławku. 

Na uroczystość przybyły władze samorządowe Włocławka z prezy-
dentem miasta Andrzejem Pałuckim na czele, delegacja z 2. Inowro-
cławskiego pułku inżynieryjnego, przedstawiciele służb mundurowych, 
kombatanci, młodzież szkolna z gronem pedagogicznym.

Szczególne słowa powitania skierowane zostały do mieszkańców 
Włocławka i środków masowego przekazu przybyłych na uroczystość. 

Następnie płk Ryszard Chodynicki wygłosił okolicznościowe wy-
stąpienie. Powiadomił uczestników uroczystości, że na równolegle na 
uroczystości w Warszawie przy Pomniku Chwała Saperom nasi koledzy 
odznaczani są odznaką za „Rozminowanie Kraju”. Są to: mjr Tadeusz 
Głowacki, por. Andrzej Dukat oraz chor. Edward Szudzikowski. Swoje 
wystąpienie Prezes Koła zakończył zaproszeniem na uroczystość wręcze-
nia sztandaru w dniu 17 maja bieżącego roku. 

Uchwałą Zarządu Koła „Medalem pamiątkowym” wyróżnieni zosta-
li: Jarosław Hupało - przewodniczący Komisji Oświaty RM Włocławek, 

Stanisław Adamczyk - wójt Gminy Kowal, Wiktor Kalinowski - se-
kretarz Rady Miejskiej we Włocławku, Krzysztof Kukucki - radny RM 
Włocławek, mjr Mieczysław Paczuski - członek Zarządu Rejonowego 
ZŻ WP we Włocławku, Leszek Bujak - właściciel Przedsiębiorstwa Pro-
jektowo – Remontowego „PROMONT” w Bydgoszczy, Marian Ropejko 
- kapelmistrz orkiestry OSP w Grabkowie, Bogdan Bock - dziennikarz. 

Złożenie kwiatów i zaprezentowanie przez orkiestrę wiązanki melodii 
zakończyło uroczystość.

ppłk Ryszard Chornicki 

SAPERSKIE ŚWIĘTOWANIE
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Wręczenie sztandaru dla koła SSP we Włocławku

W  dniu 17 maja 2014 r. na Placu Wolności przy Pomniku 
Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość 
wręczenia sztandaru dla Stowarzyszenia Saperów Polskich 

Koło Nr 19. 
Uroczystość poprzedzona została Walnym Zebraniem Człon-

ków Koła w dniu 29 kwietnia br. w czasie którego Prezes płk Ryszard 
Chodynicki wręczył Akty nominacyjne dla rodziców chrzestnych 
sztandaru oraz składu osobowego pierwszego historycznego pocztu 
sztandarowego. Matką chrzestną sztandaru mianowano Marię Elż-
bietę Iwińską, byłą dyrektor ZS Nr 8 we Włocławku, w skład której 
wchodzi SP Nr 8 im. 3. Warszawskiego pułku pontonowego. Ojcem 
chrzestnym sztandaru mianowano Krzysztofa Grządziela - radnego 
Rady Miasta Włocławek, biznesmena wspierającego organizacyjnie 
i finansowo działalność Stowarzyszenia. 

Uroczystość zabezpieczała orkiestra oraz poczty sztandarowe: 
2 Ipinż., Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej we Włocławku, 
Zarządu Głównego SSP, 3 Włocławskiego batalionu drogowo-mosto-
wego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmie, Policji we Włocław-
ku, Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, Związku Represjo-
nowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Związku Inwalidów Wo-
jennych, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, 
SP im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach, SP im. st. sierż. 
Feliksa Rybickiego w Sarnowie, SP Nr 8 im. 3 Warszawskiego pułku 
pontonowego we Włocławku oraz Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku. 

Uczestników uroczystości powitał prezes SSP we Włocławku płk 
Ryszard Chodynicki. Uczestnikami uroczystości byli: parlamenta-
rzyści Parlamentu Europejskiego, Sejmu i  Senatu, duchowni repre-
zentujący Ordynariat Polowy WP i  Diecezję Włocławską, reprezen-
tanci Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk, 
przedstawiciele ZG SSP i Kół SSP z terenu kraju, władze województwa 
kujawsko - pomorskiego, miasta i powiatu Włocławek, dowódcy Jed-
nostek Wojskowych stacjonujących na terenie województwa kujawsko 
– pomorskiego oraz byli dowódcy 3. ppont i 3. pdm, służby munduro-
we Włocławka, członkowie stowarzyszeń i związków kombatanckich, 
prezesi spółek miejskich, przedsiębiorstw i  spółdzielni mieszkanio-
wych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy Włocławka. Po powitaniu uczestników uroczystości 
płk Ryszard Chodynicki wygłosił okolicznościowe przemówienie. 
Przedstawił historię powstania Koła Nr 19 oraz jego główne doko-
nania. Podziękował też za pomoc i wsparcie organizacyjne, władzom 
samorządowym Włocławka oraz osobom prywatnym z województwa 
kujawsko - pomorskiego. 

Akt ufundowania sztandaru odczytał prezydent Miasta Włocła-
wek Andrzej Pałucki. Przy odczytaniu asystował mu przewodniczący 
Rady Miasta Włocławek Stanisław Wawrzonkoski. 

Akt nadania sztandaru odczytał prezes SSP płk Tadeusz Dzikow-
ski. 

Sztandar od rodziców chrzestnych przejął prezes SSP płk Tadeusz 
Dzikowski i przekazał go prezesowi SSP Koło Nr 19 płk Ryszardowi 
Chodynickiemu. Prezes po prezentacji sztandaru uczestnikom uro-
czystości wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie : dowódca 
pocztu - mjr Stanisław Sierocki, sztandarowy - chor. Roman Nowak, 
asystujący - mjr Grzegorz Pskowski. Następnie poczet sztandarowy 
przemaszerował przed uczestnikami uroczystości, kompaniami hono-
rowymi i pocztami sztandarowymi ze sztandarami. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadanych meda-
li osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia i członkom SSP 
Koło Nr 19 we Włocławku. 

Złotym medalem Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego zosta-
li wyróżnieni: ppłk Ryszard Chornicki, ppłk Edmund Kopaczewski, 
mjr Zdzisław Pierzchała, por. Dukat Andrzej. 

Wręczenia medali dokonali: płk Artur Talik i płk Tadeusz Dzi-
kowski. 

Po dekoracji głos zabrali: prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski, pre-
zydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki. 

Uroczystość przy Pomniku Żołnierza Polskiego zakończona zo-
stała złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje uczest-
ników uroczystości. 

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do Ba-
zyliki Katedralnej gdzie została odprawiona Msza Święta za saperów 
poległych na wszystkich frontach II wojny światowej oraz za saperów 
którzy ponieśli śmierć w  czasie rozminowania kraju. Mszę celebro-
wali ks. płk dr Mariusz Śliwiński kapelan Wojsk Inżynieryjnych, ks. 
prałat ppłk Zbigniew Szygenda i ks. prałat Radosław Nowacki pro-
boszcz Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP we 
Włocławku. Kazanie wygłosił ks. prałat ppłk Zbigniew Szygenda.

Po mszy w restauracji Ratuszowa odbyło się saperskie spotkanie, 
w  trakcie którego na ręce prezesa SSP Koło 19 we Włocławku go-
ście złożyli życzenia i przekazali okolicznościowe adresy i upominki. 
Członkowie SSP we Włocławku wręczyli gościom pamiątkowy medal 
wybity z okazji wręczenia sztandaru oraz foldery o działalności SSP 
Koło Nr 19 we Włocławku. 

ppłk Ryszard Chornicki 

SAPERSKIE ŚWIĘTOWANIE
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Saperom Ziemi Łódzkiej

SAPERSKIE SPOTKANIA

13 kwietnia 2014 r, w Niedzielę Pal-
mową podczas uroczystej Mszy 
Świętej w  kościele garnizonowym 

pw. św. Jerzego w  Łodzi odbyło się od-
słonięcie tablicy poświęconej saperom 
Ziemi Łódzkiej. Mszę św. celebrował ks. 
ppłk dr Mariusz Śliwiński – kapelan 
saperów polskich. Tablica, która została 
wmurowana w  kościele poświęcona jest 
saperom: mjr Marianowi Żesławskie-
mu, st. kpr. Zbigniewowi Koszuta, sape-
rowi Zygmuntowi Skiba, którzy zginęli 
podczas rozminowywania ziemi łódzkiej. 
Na saperskiej uroczystości licznie zgro-
madzili się członkowie Koła SSP nr 28 
z Łodzi, wraz z  jego prezesem płk w st. 
sp. Krzysztofem Bąkowskim. W  uro-
czystości uczestniczyli: Szef Zarządu In-
żynierii Wojskowej DG RSZ gen. bryg. 
dr Bogusław Bębenek, prezes ZG SSP 
płk rez. Tadeusz Dzikowski, wicepreze-
si  ZG SSP płk w st. sp. Tomasz Bogucki 
i  płk w  st. sp. Marian Jan Kasperski. 
Obecni byli żołnierze 25. Brygady Ka-
walerii Powietrznej, harcerze, weterani, 
przedstawiciele kół i  stowarzyszeń żoł-
nierzy Wojska Polskiego. W uroczystości 
uczestniczyli również członkowie Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec”, którzy pod-
czas mszy pełnili przy tablicy wartę ho-
norową. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło fundatorów tablicy: Konstancji 
Łubniewskiej i  Leonardy Krupskiej – 
pierwszych fundatorek tablicy, burmi-
strza Urzędu Miasta Opoczno Janusza 
Wieruszewskiego i  przewodniczącego 
Rady Miejskiej w  Opocznie Zdzisława 
Wojciechowskiego – głównych funda-
torów tablicy, przedstawiciela prezydenta 
Miasta Łodzi – Małgorzaty Gajeckiej. 
Uroczystości uświetnił poczet sztanda-
rowy ZG SSP, w asyście pocztu sztanda-

rowego wystawionego przez 25. Brygadę 
Kawalerii Powietrznej. 

W  homilii ks. ppłk dr Mariusz Śli-
wiński przypomniał istotę i  tradycje sa-
perskiego święta, podkreślając rolę żoł-
nierzy tej formacji w  oczyszczaniu ziem 
polskich z  przedmiotów wybuchowych 
i  niebezpiecznych pozostałych po II woj-
nie światowej. W  tym kontekście przypo-
mniał sylwetki żołnierzy, upamiętnionych 
na tablicy, którzy w  walce z  niewypałami  
i  niewybuchami poświęcili własne życie. 
Ksiądz Śliwiński podkreślił etos ciężkiej 
służby nie tylko w okresie powojennym, ale 
również wskazał bieżące zaangażowanie sa-
perów podczas misji i operacji pokojowych 
prowadzonych przez Wojsko Polskie, wyra-
żając jednocześnie wdzięczność saperom za 
ich poświęcenie. Po homilii syn majora Ma-
riana Żesławskiego – Karol w asyście gen. 
bryg dr. Bogusława Bębenka i płk rez. Tade-
usza Dzikowskiego dokonał aktu odsłonię-
cia tablicy, którą następnie poświęcił ksiądz 
Śliwiński. Po zakończeniu mszy świętej głos 
zabrał generał Bębenek, który podziękował 
księdzu proboszczowi  za wspieranie idei 
upamiętnienia łódzkich saperów tablicą pa-
miątkową w kościele garnizonowym i po-
moc członkom koła SSP nr 28 w tych dzia-
łaniach, jak również wszystkim tym, którzy 
swoim zaangażowaniem przyczynili się do 
realizacji tego zamierzenia. 

Po mszy św. parafianie i  goście zo-
stali zaproszeni na żołnierską grochów-
kę. Z  okazji saperskiego święta niespo-
dziankę dla wszystkich obecnych na 
uroczystości przygotowali saperzy z  pa-
trolu rozminowania z  Tomaszowa Ma-
zowieckiego, którzy na placu przy ko-
ściele zaprezentowali nowoczesny sprzęt 
służący do wykrywania i  usuwania min 
i  przedmiotów niebezpiecznych. Jak zwy-

Słońce już o horyzont swoją głowę wspiera, 
Całodzienną pracą widocznie znużone. 
Chmury wokół i niebo w purpurę ubiera, 
Oświetlając powoje w pnie dębu wczepione. 
 
Zieleń trawy soczysta, upstrzona kwiatami 
Różnych odmian, odcieni, kształtów i wielkości. 
Jak tęcza epatuje swymi kolorami, 
Wyśpiewując hymn życia i wiecznej młodości. 
 
Ten sielankowy obraz jest tylko złudzeniem. 
W tym trawiastym kobiercu śmierć czai się podła. 
Tu historia niestety znów kładzie się cieniem. 
To pokrętna zabawka wojennego godła. 
 
To czarna śmierć, co w ziemi siedzi przyczajona 
W żelaznej skorupie ukryta zdradziecko 
Czeka w fałszywej ciszy, jak gdyby uśpiona, 
By rozszarpać żołnierza, dziewczynę lub dziecko. 
 
Aby minę rozbroić trzeba własne życie 
Postawić w ciemno, tak jak w grze w pokera 
I nie wchodzi w rachubę tej stawki przebicie. 
To tylko obowiązek każdego sapera.

saper Bolesław Lewandowski

kle przy takich okazjach pokaz sprzętu szczególnie 
przyciągnął uwagę naszych najmłodszych, zwłaszcza 
gdy osobiście mogli zapoznać się z  tajnikami saper-
skiej służby i porozmawiać z prawdziwymi saperami. 
W łódzkim garnizonie od wielu już lat nie ma jednostek 
wojskowych, w skład których wchodziły pododdziały 
saperskie, ale dzięki inicjatywie członków Koła nr 28 
oraz życzliwości księdza płk dr Mariusza Śliwińskiego 
zawsze pozostaną w pamięci Łodzian ci, o których się 
mówi, że „czasami niszczą, często budują, ale zawsze 
służą”. 

Niech wiersz członka naszego Koła - Bolesła-
wa Lewandowskiego pt. „Czarna śmierć” będzie 
przykładem trudu, wysiłku i  ryzyka ponoszonego 
w służbie saperów:
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70 rocznica udziału saperów polskich w działaniach bojowych na 
środkowej Wiśle i froncie włoskim w 1944 roku

SAPERSKIE SPOTKANIA

Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor-Komendant Akade-
mii Obrony Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek, którego re-
prezentował prorektor Akademii Obrony Narodowej prof. dr hab. Paweł 
Cieślar. W  spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Saperów 
Polskich oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego udział wzięli m.in. reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Maciej Czulicki; Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. 
bryg. dr Bogusław Bębenek; przedstawiciel Dyrektora Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności płk Ryszard Najczuk; przedstawi-
ciel Dowódcy Garnizonu Warszawa ppłk Dariusz Bykowski; Dziekan 
Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej kmdr 
Wiesław Banaszewski, byli Szefowie Wojsk Inżynieryjnych i  Inżynierii 
Wojskowej: gen. broni Henryk Tacik, Prezes Federacji Stowarzyszeń Re-
zerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, gen. bryg. Ryszard Żuchowski, 
gen. dyw. Janusz Lalka; kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania 
Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w  Siedlcach prof. Lech 
Wyszczelski; Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej 
Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki oraz prof. dr. 
hab. Czesław Grzelak.

Gości powitał Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tar-
czyński, a następnie Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk dypl. 
rez. Tadeusz Dzikowski, który otworzył konferencję.

W czasie konferencji prowadzonej przez płk rez. dr. Wiesława Ząb-
ka, uczestniczy wysłuchali wielu ciekawych referatów: „Sytuacja militar-
na na środkowej Wiśle w 1944 r.” - płk rez. dr hab. Janusz Zuziak (prof. 
Akademii Obrony Narodowej); „Udział saperów polskich w działaniach 
bojowych na środkowej Wiśle w 1944 r.” - płk rez. dr Wiesław Ząbek (Sto-
warzyszenie Saperów Polskich); „Polska bitwa o Monte Cassino” - Referat 
wygłosił Maksymilian Sokół-Potocki (Centralna Biblioteka Wojskowa), 
w  imieniu dr hab. Michała Polaka (prof. Politechniki Koszalińskiej), 
„Saperzy w walkach pod Monte Cassino, Bolonią i Anconą” - płk dr Bo-
gusław Saganowski; „Symbolika polskich jednostek saperskich w latach 
II wojny światowej” - Paweł Bezak, (Muzeum Niepodległości); „Stowa-
rzyszenie Saperów Polskich w upowszechnianiu i kształtowaniu tradycji 
wojsk inżynieryjnych” - gen. bryg. dr Bogusław Bębenek (Dowództwo 
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych).

Po wygłoszonych referatach przedstawiciele Zarządu Głównego Sto-
warzyszenia Saperów Polskich wręczyli odznaczenia okolicznościowe.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał prof. dr hab. Paweł 
Cieślar (Akademia Obrony Narodowej).

W ramach podziękowania za wieloletnią współpracę Prezes Stowa-
rzyszenia Saperów Polskich płk dypl. rez. Tadeusz Dzikowski, na ręce 
Dyrekcji wręczył ryngraf dla Centralnej Biblioteki Wojskowej za popula-
ryzowanie i promocję oręża polskiego i działalności saperskiej z lat wojny 
i pokoju.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili również: dowódcy jedno-
stek inżynieryjnych: dowódca 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego 
– płk Marek Wawrzyniak wraz z żołnierzami pułku i członkami Koła Nr 
11 SSP, dowódca 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego – ppłk 
Adam Bednarczyk z licznym gronem kadry batalionu i Prezesem Koła Nr 
10 SSP, dowódca 3. batalionu inżynieryjnego – ppłk Zbigniew Drożdżew-
ski, dowódca 4. batalionu inżynieryjnego – ppłk Adam Kliszka z człon-
kiem Koła Nr 15 SSP, oficerowie z 43. batalionu saperów MW – kpt. mar. 
Krystian Mirocha i kpt. mar. Marcin Kamiński z gronem kadry bata-
lionu, szef Wydziału Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chem. 
– ppłk Tomasz Włodarczyk, oficerowie z 5. pułku inżynieryjnego pod 
dowództwem ppłk Ryszarda Rzepki oraz mjr Tomasz Wróbel – członek 
Zarządu Koła Nr 18 SSP; oficerowie z 16. Tczewskiego batalionu saperów 
21BSP pod dowództwem ppor Michała Kuśnierza.

Obecni byli prezesi Kół SSP: płk dr Adam Bartnicki z WAT z liczną 
grupą członków Koła, płk rez. Bogusław Saganowski z AON, Edward 
Wiśniewski – z Białegostoku, Ryszard Chodynicki z członkami Koła oraz 

Dyrektorem Zespołem Szkół Zawodowych Nr 8 we Włocławku, Krzysz-
tof Bąkowski z Łodzi, Piotr Has – z Ełku. 

Przybyło również liczne grono pracowników naukowych i wykładow-
ców z WAT, AON: prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka z WAT, płk prof. 
dr. hab. inż. Lucjan Śnieżek z WAT; prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kaspro-
wicz z WAT; płk rez. prof. dr hab. Jan Marszałek z WAT; płk dr hab. inż. 
Stanisław Kowalkowski z AON; płk rez. dr. hab. Janusz Zuziak z AON.

Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczycili członkowie 
Wspierający Stowarzyszenie Saperów Polskich: prezes Zarządu Prze-
mysłowego Centrum Optyki – Ryszard Kardasz, przedstawiciel ISM 
GRYFIN – Janusz Wieczorek, przedstawiciele MEGMAR LOGISTICS 
&CONSULTING Jacek Dufek i Piotr Krzemiński, przedstawiciel Byd-
goskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA Czesław Pryjomski 
i przedstawiciel Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej Krzysztof 
Sulej.

M. Biernat
Zdjęcia: A.Filipowicz

3 czerwca 2014 roku w  Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się konferencja naukowa pt. „70 rocznica udziału saperów polskich 
w działaniach bojowych na środkowej Wiśle i froncie włoskim w 1944 roku”.
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MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

MASZYNA INŻYNIERYJNO-DROGOWA – MID

Koncepcja maszyny inżynieryjno-drogowej
Rozwój techniki światowej w zakresie pojazdów inżynieryjnego za-

bezpieczenia pola walki, a także istniejący stan wyposażenia WP w sprzęt 
inżynieryjny, oraz możliwości intelektualne własnej kadry technicznej sta-
ły się przesłanką do opracowania w OBRUM koncepcji maszyny inżynie-
ryjno-drogowej o parametrach technicznych porównywalnych z maszy-
nami stanowiącymi wyposażenie armii obcych.

W listopadzie 1988 r. koncepcję tę przedstawiono Ministerstwu Obro-
ny Narodowej (reprezentowanemu wówczas przez Szefostwo Badań i Roz-
woju Techniki Wojskowej) i Szefostwu Wojsk Inżynieryjnych. Pozytywna 
opinia koncepcji MID stała się podstawą wniosku o  rozpoczęcie pracy 
B+R w marcu 1989 roku. Pierwszy prototyp MIDa przekazano do badań 
kwalifikacyjnych już w marcu 1992 r., a badania ukończono we wrześniu 
1993 r. Zatem pełny cykl rozwojowy zamknięto zaledwie w czterech latach.

Baza wyjściowa prototypu
Bazę wyjściową prototypu MID stanowi wóz zabezpieczenia technicz-

nego (WZT-3). Przyjęcie takiej bazy pozwoliło uzyskać poziom unifikacji 
MID-a z wyrobami T-72 i WZT-3. Dla wyrobów tych wspólnymi są ukła-
dy zawieszenia i jazdy, zespoły transmisji wraz z silnikiem głównym, ukła-
dy sterowania pojazdem, aparatura kontrolno-pomiarowa, układy p.poż 
i p.ch, zespoły optyczno-obserwacyjne i nawigacji oraz środki łączności 
zewnętrznej i wewnętrznej. W odniesieniu do WZT-3 stopień unifikacji 
jest wyższy i obejmuje ponadto wyciągarki, pomocniczą i główną, zestawy 
spawalnicze oraz urządzenia holownicze. Unifikacji podlega także: proces 
szkolenia załóg w zakresie budowy pojazdu, obsługi eksploatacyjnej oraz 
nauki jazdy, baz remontowych i zaopatrzenia w zestawy remontowe i czę-
ści zamienne. Wykorzystano też niektóre zespoły zaniechanej kontynuacji 
czołgu saperskiego „Klon”.

Przeznaczenie MID i osprzęt roboczy
Przeznaczeniem MID jest realizacja zadań wynikających z  inżynie-

ryjnego zabezpieczenia działań bojowych wojsk na szczeblu oddziału 
i Związku Taktycznego a w szczególności:
- zabezpieczenia ruchu wojsk;
- wykonywanie zapór i zawałów;
- prac ziemnych;
- mechanizacji prac przeładunkowych;
- przedsięwzięć ratunkowo-ewakuacyjnych.

Dla wykonywania opisanych zadań MID wyposażono w:
- urządzenie spycharkowe zamontowane z przodu wyrobu, przeznaczone 

do pracy w położeniu dwustronnie skośnym (w strzałę) lub czołowym. 
Ruchy robocze tego urządzenia uzyskiwane są przy pomocy układu hy-
drauliki siłowej, a sterowanie odbywa się z wnętrza pojazdu;

- wysięgnik manipulator zbudowany w prawej przedniej części wyrobu  
z  wymiennym osprzętem roboczym w  skład którego wchodzi: łyżka 
koparkowa podsiębierna, chwytak szczękowy, ząb zrywaka, zawiesie li-
nowe. Wszystkie ruchy wysięgnika manipulatora tj. obrót, podnoszenie, 
opuszczanie, obrót łyżki zrywaka, oraz obrót chwytaka szczękowego od-
bywają się przy wykorzystaniu układu hydrauliki siłowej o sterowaniu 
proporcjonalnym z wnętrza kabiny lub za pomocą wynośnego pulpitu;

- zawiesie linowe, podczepiane do wysięgnika manipulatora; przeznaczone 
jest dla mechanizacji prac przeładunkowych;

- wyciągarkę główną i  pomocniczą niezbędną dla zabezpieczenia prac 
ewakuacyjnych;

- urządzenie sztywnego holu do holowania pojazdów z  uszkodzonymi 
układami przenoszenia mocy lub sterowania;

- urządzenie do cięcia i spawania: elektryczne i gazowe – poszerza możli-
wości remontowe;

- skrzynię ładunkową do przewożenia własnego osprzętu roboczego lub 
ładunków obcych o masie do 3 ton.

W  2008 roku – MON podjęło decyzję o  zmodernizowaniu MID 
z przeznaczeniem dla wojsk stacjonujących w Afganistanie. Cele i wymogi:
- zwiększenie bezpieczeństwa załogi przy operowaniu osprzętem robo-

czym w tere-nie gdzie mogą być bezpośrednie ataki na żołnierzy;
-  zwiększenie bezpieczeństwa załogi przy operowaniu osprzętem robo-

czym w  tere-nie, gdzie mogą występować materiały wybuchowe lub 
improwizowane ładunki wybuchowe;

- poprawienie warunków pracy w ciężkim klimacie;
- zwiększenie efektywności prowadzonych prac dzięki lepszej obserwacji 

pola pracy i uzyskiwanych efektów.
By to zrealizować zaprojektowano i wykonano:

- system wizyjny – układ wizyjny;
- system klimatyzacji – układ klimatyzacji;
- osprzęt prądotwórczy z alternatorem (do zasilania m.in. sprężarki, układu 

klimatyzacji i zasilania sieci pokładowych - gdy silnik jest wyłączony).

Opracował: płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade 
na podstawie materiałów OBRUM Gliwice sp. z o.o. 

Publikujemy kolejne osiągnięcia Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) w Gliwicach w wyposażaniu wojsk 
inżynieryjnych w uzbrojenie i sprzęt rodzimej konstrukcji.

MID – widok ogólny MID z rozłożonym wysięgnikiem
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W  dniu 6 czerwca 2014 r. w  Sali 
Konferencyjnej przy ul. Marszałkow-
skiej 115 w Warszawie odbyły się uro-
czyste obchody XV–lecia Federacji 
Stowarzyszeń Rezerwistów i  Wetera-
nów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystościom przewodni-
czył Prezes Federacji gen. bryg. Ry-
szard Żuchowski, a spotkanie prowa-
dził zca prezesa płk Stanisław Kalski. 

W programie uroczystości przewi-
dziano m.in.:
• Wprowadzenie sztandaru Związku
• Powitanie Honorowych Gości
• Wystąpienia okolicznościowe 
• Wręczenie wyróżnień
• Koncert Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego.

Red.

INFORMACJE

15 lat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów 
i Weteranów Sił Zbrojnych RP
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OSTATNIE POŻEGNANIE

W dniu 13 marca br., w 40. rocznicę 
nagłej śmierci gen. bryg. Telesfora 
Kuczki, przy jego grobie na Cmen-

tarzu Osobowickim we Wrocławiu zebrała się 
grupa byłych jego podwładnych i wychowan-
ków, aby złożyć wiązankę kwiatów i  zapalić 
znicze oraz oddać mu należny hołd i  szacu-
nek. Wspominając jego żołnierską i życiową 
drogę w  kilku zdaniach przypomniałem, że 
urodził się w Wilnie (14.04.1920 r) i w latach 
30. uczęszczał tam do gimnazjum ogólno-
kształcącego. W  czasie okupacji niemieckiej 
przez 3 lata siedział w więzieniu. Po wyzwo-
leniu wschodnich terenów Polski w  1944 r 
ukończył OSP Nr 2 w  Lublinie. Następnie 
jako dowódca plutonu i  kompanii w  37 pp 
7  DP walczył na szlaku bojowym 2 AWP – 
forsował Nysę i uczestniczył w walkach pod 
Budziszynem. Po wojnie w  składzie oddzia-
łów KBW brał udział w walkach z oddziała-
mi UPA na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyź-
nie. W  1949 r. rozpoczął pracę dydaktyczną 
w Oficerskiej Szkole Inżynieryjno-Saperskiej 
we Wrocławiu jako starszy wykładowca tak-

tyki ogólnej i  następnie kierownik cyklu 
taktyki. Wkrótce został zastępcą komendan-
ta Szkoły ds. liniowych i  następnie komen-
dantem szkoły. W kolejnych latach ukończył 
dwuletnie WKDO w WAT i zdobył tytuł tech-
nika budowy dróg i mostów. 

Następnie był kierownikiem Studium 
Wojskowego na Politechnice Wrocławskiej, 
w  której pracując ukończył studia wyższe. 
Po krótkim dowodzeniu 12.  Brygadą Dro-
gową w Nisku, ponownie wyznaczono go na 
komendanta OSWInż. Po ukończeniu ASG 
w Związku Radzieckim został szefem Wojsk 
Inż. ŚOW i wkrótce przeniesiony na stanowi-
sko komendanta (po raz trzeci) WSOWInż. 

Na wszystkich stanowiskach jakie piasto-
wał osiągał dobre i bardzo dobre wyniki, był 
ceniony, szanowany i lubiany przez przełożo-
nych i podwładnych.

Był oficerem zdolnym, niezwykle za-
angażowanym, ambitnym, rozsądnym, był 
dobrym organizatorem. Prawy i  szlachetny 
człowiek, pogodnego usposobienia, odważny 
w obronie swoich racji. 

Wyjątkowo zasłużony dla Wojsk Inżynie-
ryjnych WP, który mógłby jeszcze wiele do-
brego uczynić, gdyby nie nagła śmierć, która 
dosięgła go w  czasie pracy, w  tak młodym 
wieku – 53 lat. Pamięć o nim w Wojskach In-
żynieryjnych RP nie powinna zaginąć.

Zdzisław Barszczewski

Wspomnienie o generale Kuczce

Wspomnienie o generale Włudyce

Śp. Włudyka Stefan – gen. bryg. dr hab. 
prof. WAT, ur. w  1938 r. w  Montin-
gny-en-Gohelle we Francji. W wojsku 

od 1956 r, służył kolejno na stanowiskach: 
pchor. OSWI 1956-1959; dca plut. i  pom. 
szefa sztabu 46 bsap 15 DZ 1959-1967; dca 
kszkol. PSZWI 1967- 1969; słuchacz ASG 
WP 1969- 1972; st. ofic. Oddz. Oper. SWI 
MON 1972-1975; dca 9 ppont 1975-1977; 
szef sztabu 4 BSap 1977-1978; słuchacz 
ASG SZ ZSRR 1978-1980; szef Oddz. Oper. 
SWI MON 1980-1982; szef kat. Wojsk Inż. 
w ASG i AON 1982-1991; dca ZJZ IC MON 
1992-1995; dca Garnizonu Warszawa 1995-
1998. W  1986 r. obronił pracę doktorską, 
a  w  1990 pracę habilitacyjną. W  1994  r 
awansowany do stopnia gen. bryg. po odej-
ściu z  wojska podjął pracę w  Instytucie 
Logistyki WAT, od 1999 r. profesor nad-
zwyczajny WAT, a w latach 2001-2005 tak-
że Politechniki Częstochowskiej. Zmarł po 
długotrwałej chorobie 11 maja 2014 r.

Gen. bryg. Stefan Włudyka urodzony 
we Francji, powrócił do Polski w  1944 r. Po 
ukończeniu w 1959 r. Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Inżynieryjnych we Wrocławiu pełnił funkcje 
dowódcze i sztabowe w 46. Batalionie Saperów 
15. Dywizji Zmechanizowanej w  Olsztynie. 
Zawodową służbę wojskową kontynuował 
w  Podoficerskiej Szkole Zawodowej Wojsk 
Inżynieryjnych w  Modlinie, a  po ukończe-
niu w  1972 r. Akademii Sztabu Generalnego 
w Warszawie – Rembertowie, został dowódcą 
9. Pomorskiego Pułku Pontonowego w  Cheł-
mie, później szefem sztabu 4. Łużyckiej Bryga-
dy Saperów w Gorzowie Wielkopolskim. Kwa-
lifikacje zawodowe podwyższał w  Akademii 
Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych b. ZSRR, po 
ukończeniu której w 1980 r. skierowany został 
do służby w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych 
MON. Dwa lata później objął Katedrę Wojsk 
Inżynieryjnych w  Akademii Sztabu General-
nego WP. W  1986 r. doktoryzował się, a  po 
czterech latach uzyskał habilitację. W 1991 r. 

został wyznaczony na stanowisko dowódcy 
Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, 
a po rozwiązaniu tej formacji objął stanowisko 
dowódcy Garnizonu Warszawa, gdzie duże 
zasługi położył dla organizującego się Ordy-
nariatu Polowego WP. Po rozstaniu się po 41 
latach służby z mundurem [18.02.1998 r.]kon-
tynuował działalność zawodową w Instytucie 
Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, 
gdzie w  1999 r otrzymał tytuł profesora tej 
Uczelni. W  swoim dorobku naukowym miał 
ponad 130 publikacji, zasiadał w czterech ra-
dach naukowych, był także promotorem wielu 
prac dyplomowych słuchaczy ASG WP, WAT 
i Politechniki Częstochowskiej.

WZL
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EPITAFIUM

Ostatnia droga gen. bryg. Stefana Włudyki 

Pożegnaliśmy śp. gen. bryg. dr hab. Stefana 
Włudykę, prof. WAT. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła 
msza żałobna w katedrze Polowej WP, którą cele-
brował wikariusz generalny biskupa polowego WP 
ks. prałat kan. płk Janusz Wątroba. W  homilii  
Wikariusz  Generalny  podkreślił, że śp. gen. Ste-
fan Włudyka doskonale godził obowiązki i godność 
swojego stanu z życiem religijnym. Nie wstydził się 
swojej wiary i nie bał się wyrażać jej publicznie, choć 
nigdy też nie obnosił się ze swoją pobożnością. […]
Od początku przywrócenia Ordynariatu Polowego 
śp. gen. Stefan Włudyka swoim doświadczeniem, 
troską i radą wspierał biskupa polowego i wszystkich 
księży kapelanów. Wiele też pracy włożył w  odno-
wienie Katedry Polowej Wojska Polskiego. Podkre-
ślił, że był człowiekiem, który kochał ludzi. Cztery 
lata temu w kościele garnizonowym na Boernerowie 
wraz z małżonką Zbigniewą świętował 50 lat mał-
żeństwa. Był opiekuńczym ojcem dla swojej córki 
Małgorzaty. Eucharystię koncelebrował ks. płk 
Jan Domian, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 
Ostrobramskiej na Boernerowie, który odczytał 
przesłanie abp Sławoja Leszka Głódzia, metro-
polity gdańskiego oraz przesłanie biskupa polo-
wego Józefa Guzdka, który nie mógł uczestniczyć 
w Eucharystii. Jestem wdzięczny śp. gen. Stefanowi 
Włudyce między innymi za pomoc w realizacji idei 
duszpasterstwa wojskowego i  organizacji struktur 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego – napisał 
abp Sławoj Leszek Głódź. Biskup polowy Józef 
Guzdek w  swoim przesłaniu złożył kondolencje 
rodzinie śp. gen. Stefana Włudyki, zapewnił o mo-
dlitwie i przypomniał, że spotkanie ze zmartwych-
wstałym Chrystusem jest źródłem nadziei i ufności 
dla wszystkich pogrążonych w  żałobie. W  mszy 
obok rodziny zmarłego licznie wzięli udział ko-
ledzy, współpracownicy i  znajomi z  żołnierskiej 
i  saperskiej służby, poczty sztandarowe jednostek 
DGW, SSP, Związku Żołnierzy WP. Liturgii towa-
rzyszył śpiew Chóru Reprezentacyjnego Zespołu 
artystycznego Wojska Polskiego. Podczas mszy 
postać, przebieg służby i zasługi generała przybli-
żył reprezentujący WAT prof. dr hab. Zdzisław 
Bogdanowicz, a  w  imieniu saperów zmarłego 
w  pięknych, żołnierskich słowach pożegnał gen. 
bryg. Zygmunt Duleba, ukazując drogę saperską 
drogę zmarłego, jego pasję myśliwska i wrażliwość 
na sprawy życia rodzinnego. W  imieniu rodziny 
zmarłego dziadka pożegnała wnuczka Magdalena.

Po zakończeniu liturgii Mszy św. trumna z cia-
łem Generała została odprowadzona na Cmentarz 
Wojskowy na Powązkach i  pochowana zgodnie 
z  ceremoniałem wojskowym. Po odegraniu przez 
Orkiestrę Wojskową z Warszawy hymnu państwo-
wego, nad grobem modlitwę za duszę zmarłego 
odmówił biskup polowy WP Józef Guzdek. Słowo 
pożegnalne wygłosił dowódca Garnizonu Warsza-
wa gen. bryg. Wiesław Grudziński. Po salwie ho-
norowej pododdziału batalionu reprezentacyjnego 
WP i odegranej przez orkiestrę sonacie Fryderyka 
Chopina, mogiłę pokryły wieńce i wiązanki kwia-
tów.

Oprac. Red. 
na podstawie materiałów 
płk Władysława Stolarza
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Śp. Koblak Eugeniusz, płk mgr inż., ur. w 1932 r. w Legiono-
wie. W wojsku od 1950 r., służył kolejno na stanowiskach: pchor. 
OSK 1950-1951; dca plut w 63 bmd 1951-1952; KDO w OSI 1952; 
dca plsap i ksap 2 BSap 1952-1957; KDO w OSWI 1957-1958; szef 
sztabu bsap 2 BSap 1958-1961; słuchacz WAT 1961-1966; dca bsap 
2 BSap 1966-1968; dca 46 bsap 15 DZ 1968-1973; zca dcy ds. lin. 
I szef sztabu 2 BSap 1973-1977; dca 4 BSap 1977 – 1983; szef Oddz. 
Szkol. SWI MON 1983-1986; st. ofic. Oddz. Inż. Szt ZSZ PSUW 
1986-1990. Służbę wojskowa skończył w 1991 r. Zmarł po długiej; 
ciężkiej chorobie 3 kwietnia 2014 r.

Odszedł na zawsze oddany Ojczyźnie żołnierz, wspaniały człowiek, 
wzorowy oficer, zasłużony saper, dla którego służba wojskowa  była tre-
ścią i sensem życia, bogata w doświadczenia i wyzwania. Po ukończeniu 
w  1951 r. Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzostwa objął stanowisko do-
wódcy plutonu w 63 batalionie  mostów drogowych, a po przeszkoleniu 
w Oficerskiej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu, przeszedł do służby 
w oddziałach wojsk inżynieryjnych, szczególnie w 2 Brygadzie Saperów 
w Kazuniu. W 1966 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 
w WAT w Warszawie., po czym z powodzeniem pracował na kolejnych 
stanowiskach dowódczych i sztabowych do dowódcy 4 Brygady Saperów 
w Gorzowie Wlkp. Zdobył na nich duża praktykę liniową i szkolenio-
wą. Którą właściwie wykorzystał podczas ćwiczeń taktycznych z pod-
ległymi sobie pododdziałami, a także umiejętnie spożytkował jako szef 

Oddziału Szkolenia SWInż. MON. Pod koniec swej służby wojskowej, 
reprezentował wojska inżynieryjne WP w  sztabie  Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych Układu Warszawskiego w  Moskwie. Oficer zaangażowany, 
spokojny rozważny, podejmujący rozsądne decyzje, które potrafi potem 
skutecznie wyegzekwować – brzmi zapis w opinii służbowej płk Euge-
niusza Koblaka.

9 kwietnia 2014 r. w rodzinnej miejscowości  w Legionowie uczest-
niczyliśmy w ostatniej drodze sp. płk Eugeniusza Koblaka.  Uroczysto-
ści pogrzebowe poprzedziła msza  św. w miejscowym kościele para-
fialnym pw. św. Jana Kantego. Na trumną pochylił się sztandar Stowa-
rzyszenia saperów Polskich, którego zmarły był aktywnym członkiem. 
W  imieniu przyjaciół, kolegów i  towarzyszy broni, na cmentarzu 
parafialnym, zmarłego płk Koblaka pożegnał były wiceminister ON, 
szef Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Zdzisław Stelmaszuk. W wzru-
szającym i  emocjonalnym wystąpieniu, przypomniał uczestnikom 
uroczystości wspólnie przebytą żołnierską drogę. Podkreślił  osobiste 
kontakty z rodziną zmarłego i łączącą ich saperką przyjaźń, zarówno 
ze studiów w WAT jak i później, służąc w wojskach inżynieryjnych. 
Kondolencje rodzinie złożył również były szef Inżynierii Wojskowej 
MON gen. dyw. Janusz Franciszek Lalka.

Wiesław L. Ząbek

EPITAFIUM

Śp. Koblak Eugeniusz - płk mgr inż.



OFERTA SPRZEDAŻY
kierowana do pasjonatów, kolekcjonerów, broni, uzbrojenia, ka-
nonierów Bractw Kurkowych i Rycerskich

Replika działa AD 1712, na wzór armaty z Muzeum Krakowskie-
go
Lufa, odlew mosiężny, szlifowany, cyzelowany, polerowany i  paty-
nowany. Lufa posiada wszystkie elementy wykonane w  konwencji 
XVIII w., uzyskane z odlewu: tzw. dekor w przedniej części z inicja-
łami króla Augusta II i napisem: „AUGUSTUS II D. G. REX PO-
LONIAE – ET EL. SAX.”, w środku rok: „1712”, a w tylnej części lufy 
Herb Państwa Polskiego z Orłami, Pogonią i herbem Saksonii. Otwór 
prochowy lub do lontu, zawiera ozdobny element muszli. Odlew lufy 
posiada charakterystyczne dla tamtych czasów ozdobne: grono i tzw. 
delfiny – uchwyty.
Z lufy można oddawać strzały, salwy „na wiwat”, z czarnego prochu, 
oczywiście bez nabojów, co często wykorzystują bractwa kurkowe, 
pasjonaci turniejów rycerskich, tradycji wojsk napoleońskich, Księ-
stwa Warszawskiego, kolekcjonerzy broni itp.,
Lufa działa ma długość 33 cm z otworem 30 mm.
Laweta działa zbudowana jest z drewna z okuciami żelaznymi i ele-
mentami z mosiądzu.
Długość działa wynosi 72 cm, wysokość ok. 33 cm, średnica kół – 29 
cm.
Cena kompletu – 1500 zł.
Lufę opartą czopami na lawecie można pochylać pod różnymi kąta-
mi, do czego służy śruba ją podpierająca. Lufę i koła można demon-
tować. Działo jest ponadto wyposażone w szuflę do prochu i dobijak 
oraz spirala do czyszczenia lufy.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielę telefonicznie lub e-ma-
ilem, w tym na życzenie prześlę dodatkowe zdjęcie – ujęcie wg suge-
stii zainteresowanego: 

Henryk Pietrusiewicz
tel. 515 31 22 30

e-mail: hepi.wawa@gmail.com

W dniu 11 maja 2014 r. 
zmarł 

gen. bryg. dr hab. inż. 
Stefan WŁUDYKA 

zasłużony saper, wychowawca wielu 
pokoleń kadr dla Sił Zbrojnych RP. 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego 
współczucia przesyłają: 

Saperzy 
Stowarzyszenie Saperów Polskich

Zarząd Inżynierii Wojskowej 
IRW DGRSZ

W dniu 3 kwietnia 2014 r. 
zmarł 

płk mgr inż. 
Eugeniusz KOBLAK

zasłużony oficer wojsk inżynieryjnych, 
wspaniały dowódca, 

wychowawca i kolega. 
Rodzinie zmarłego głębokie wyrazy 

współczucia składają:     

Saperzy
Stowarzyszenie Saperów Polskich



Saperskie abecadło
W strugach padającego deszczu, słuchacze kursu specjalistycznego 

kandydatów na podoficerów, poznawali saperskie abecadło z przedmio-
tu zapory inżynieryjne.

Od 14. kwietnia br., we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk In-
żynieryjnych i Chemicznych, na szkoleniu specjalistycznym przebywa 
32 starszych szeregowych, kandydatów na podoficerów zawodowych. 
Żołnierze Ci mają już za sobą 3 miesiące szkolenia ogólnego w poznań-
skiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, po którym następuje kolej-
ne 3 miesiące szkolenia specjalistycznego w określonych specjalnościach 
wojskowych.

7. maja, grupa o specjalności wojskowej saper, wzięła udział w za-
jęciach praktycznych z zapór inżynieryjnych. Żołnierze w praktycznym 
działaniu uczyli się budowy, sposobu ustawienia oraz zasady działania 
min wojsk własnych z  zachowaniem obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Cyklu Inżynierii wrocław-
skiego Centrum Szkolenia, pod kierownictwem wykładowcy, doświad-
czonego sapera, kapitana Arkadiusza Mikołajczyka.

 „Mamy pełną świadomość tego, iż jeśli uda się nam dołączyć do 
grona podoficerów zawodowych, to od naszej wiedzy i stopnia wyszko-
lenia zależeć będzie jakość wyszkolenia naszej drużyny…” – mówi jeden 
z uczestników kursu – „Dlatego też staramy się wynieść z każdych zajęć 
jak najwięcej. Nie da się ukryć, iż sporo czasu musimy poświęcić na sa-
mokształcenie, natomiast wiemy, że aby być dobrym dowódcą musimy 
posiadać głęboką wiedzę specjalistyczną, którą będziemy mogli w odpo-
wiednim sposób przekazać swoim podwładnym.”

Celem szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów jest 
jak najlepsze przygotowanie przyszłych kaprali do objęcia pierwszych 
stanowisk służbowych – dowódców drużyn. Szkolenie żołnierzy korpu-
su nazywanego „kręgosłupem armii” potrwa do 17. lipca br.

Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik


