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Temat z okładki

7. numer SAPERA, zawiera
kontynuację
przedsięwzięć
związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem VII Kongresu
sprawozdawczo-wyborczego
SSP.
Prezentujemy także materiały z obchodów XV lecia kwartalnika SAPER. Sięgamy również po tradycje
Stowarzyszenia Polskich Saperów
na Obczyźnie, ze szczególnym naciskiem na kontynuowanie chlubnych
tradycji wojsk inżynieryjnych I i II
Rzeczypospolitej nie zapominając
o walce o niepodległość z lat wojny
i okupacji [z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą]. Informujemy też o
konferencji zorganizowanej przez
SSP przy współpracy z Muzeum Ordynariatu Polowego, w auli Katedry
Polowej WP n.t. „15. lat kwartalnika SAPER i 60. Rocznica powołania
Stowarzyszenia Saperów Polskich na
Obczyźnie”. Sięgamy więc do korzeni
i rodowodu kwartalnika SAPER, do
działalności Stowarzyszenia Saperów
Polskich na Obczyźnie i wydawanego
przez to Stowarzyszenie biuletynu
Saper.
W aktualnym numerze polecamy. W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH: tradycyjną garść
nowinek i nowatorskich przedsięwzięć organizowanych przez jednostki i garnizony saperskie. Z ŻYCIA KÓŁ SSP - relacje z uroczystości
Święta Saperów we Włocławku i Stargardzie Szczecińskim. SAPERSKIE
SPOTKANIA, relacja z tradycyjnej
„Biesiady Saperskiej” zorganizowanej
przez koło nr 17 w Białymstoku.

TRADYCJE, foto-kronika z obchodów ŚWIĘTA
SAPERA i XV–lecia kwartalnika SAPER.
SAPERSKIE FORUM
- relacje z obchodów XV-lecia kwartalnika SAPER
i 60. rocznicy powołania
Stowarzyszenia Polskich
Saperów na Obczyźnie.
JUBILEUSZE: 80. rocznica
urodzin płk. mgr. inż. Jerzego Jarzyny.
PUBLICYSTYKA: obszerne fragmenty artykułu
Adama Lewandowskiego
nt. „Tradycji kwartalnika
SAPER”.
MASZYNY I SPRZĘT
INŻYNIERYJNY to nowinki techniczne z prac
badawczych WITI we
Wrocławiu.
Pozdrawiam
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek
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15. LAT
KWARTALNIKA SAPER

W

dniu 23 czerwca 2016 r. w Muzeum Ordynariatu Polowego WP, Stowarzyszenie
Saperów Polskich zorganizowało uroczystości 15. rocznicy wydawania kwartalnika SAPER
i 60. rocznicy powołania Stowarzyszenia Saperów
Polskich na Obczyźnie. Wyróżniono „Złotym Piórem” korespondentów i okolicznościowymi ryngrafami członków Zespołu Redakcyjnego. Prezes SSP
kol. Tadeusz Dzikowski wręczył również Akt Nominacji członkom Kolegium Programowego kwartalnika SAPER. Uroczystość uświetniła konferencja
popularno – naukowa.
Na zdjęciu: moment dekoracji sztandaru SSP odznaką honorową FSWiRSZRP przez prezesa Zarządu Głównego płk Zdzisława Przeszłowskiego,
asystuje prezes SSP Tadeusz Dzikowski.
Red.

Pismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Ważne rocznice w Głogowie
W bieżącym roku głogowscy saperzy świętują dwie ważne rocznice. Pięćdziesięciolecie powstania pułku pontonowego oraz pięciolecie funkcjonowania 4. batalionu inżynieryjnego. Wydarzeniom tym nadano dużą rangę.

D

okładnie 30 września 1966 roku, służbę dla społeczeństwa rozpoczął 8. pułk pontonowy, który zapoczątkował półwieczną historię
jednostek inżynieryjnych w tym mieście. Rok później jednostkę
przemianowano na 6. warszawski pułk pontonowy, a w roku 1995 przeformowano ją w 6. pułk mostowo-drogowy. Pułk funkcjonował do roku 2001,
kiedy został przeformowany w dwie inne jednostki: 6. Ośrodek Przechowywania Sprzętu i 4. batalion ratownictwa inżynieryjnego. Kolejne zmiany
nastąpiły w roku 2011, wówczas w miejsce tych dwóch jednostek powołano 4. batalion inżynieryjny, obchodzący więc w tym roku swoje pięciolecie.
Dla uczczenia obydwu rocznic w 4. binż podjęto szereg przedsięwzięć upamiętniających służbę i wysiłek żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
W Dniu Sapera przy placu koszarowym odsłonięto obelisk z napisem:
„Pamięci saperów służących w Głogowie po 1945 roku oraz ich frontowym
poprzednikom. Żołnierze 4 binż”. Pomnik zrealizowano z inicjatywy aktualnego dowódcy głogowskich saperów ppłk Adama Kliszki. - Niech ten
pomnik przypomina wszystkich żołnierzy, którzy w tych koszarach poznawali saperskie rzemiosło, aby swoimi umiejętnościami służyć społeczeństwu. Nie

sposób wymienić nazwisk oficerów, chorążych, podoficerów i szeregowych,
a także pracowników wspierających ich służbę, ale ten głaz, kwiaty, które
będziemy składać czy zapalane od czasu do czasu znicze, mają być dowodem pamięci o wszystkich. Także o wielu z was, szanowni goście – powiedział podczas odsłonięcia i poświęcenia pomnika inicjator jego budowy.
Wśród gości uroczystości byli m.in. lokalni parlamentarzyści Ewa Drozd
i Wojciech Zubowski, prezydent miasta Rafael Rokaszewicz oraz starosta
Jarosław Dudkowiak. Należy zaznaczyć, że właśnie starostwo głogowskie
wsparło ideę budowy pomnika poprzez ufundowanie dwóch kamiennych
tablic z okolicznościowym napisem i wygrawerowaną odznaką honorową
jednostki.
Innym elementem obchodzonych rocznic było przekazanie trzech
szabli dla kompanii honorowej 4. binż. Zostały one ufundowane przez
społeczeństwo Głogowa. Uroczyście przekazał je prezydent miasta podczas apelu z okazji 71. rocznicy zakończenia walk o Głogów.
kpt. rez. Stefan Górawski
zdjęcia: st. chor. rez. Jerzy Nagoda

Zajęcia plutonu przeprawowego

W

kwietniu br. w ośrodku szkolenia z przepraw w Kazuniu Nowym
odbyły się zajęcia plutonu przeprawowego, których tematem
były: „Zasady udziału wojska w akcjach przeciwpowodziowych”.
Żołnierze plutonu ćwiczyli techniki i zasady ewakuacji osób i mienia
przy użyciu sprzętu pływającego. W zajęciach wzięła udział grupa zadaniowa w skład której wchodziły pływające transportery samobieżne PTS oraz
łodzie z silnikami zaburtowymi. Grupa realizowała zadania polegające na
ewakuacji osób z terenów objętych powodzią.
Głównym celem szkolenia było sprawdzenie przygotowania plutonu do
realizacji zadań zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podczas zajęć doskonalono umiejętności dowódców w zakresie dowodzenia podczas realizacji
zadań w ramach reagowania kryzysowego oraz umiejętności prawidłowego
zachowania żołnierzy w sytuacjach typowych dla współczesnych zagrożeń
niemilitarnych i klęsk żywiołowych.
W trakcie szkolenia żołnierze skupili się na doskonaleniu współpracy
załóg podczas przekazywania (przesiadania) poszkodowanych powodzian
z łodzi na pływające transportery.
por. Przemysław Lipczyński
zdjęcia: Daniel Taraszkiewicz
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Mosty na Światowe Dni Młodzieży

W

ramach wsparcia inżynieryjnego Światowych Dni Młodzieży
(ŚDM) 2016, w maju żołnierze 2. Inowrocławskiego Pułku
Inżynieryjnego, rozpoczęli budowę czterech mostów tymczasowych z konstrukcji składanej DMS-65. W ramach zgrupowania zadaniowego Wojskowych Jednostek Odbudowy (WJO), dowodzonego przez
ppłk Piotra Pytla, zostanie zmontowane 336 metrów bieżących konstrukcji. Najszerszy z obiektów będzie miał siedem pasów jezdni o łącznej
szerokości 40 metrów. Urządzone przeprawy mają zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom uczestniczącym w uroczystościach, a przede wszystkim sprawną ewakuację.
Ponad 60 żołnierzy i 35 jednostek sprzętu realizuje wsparcie inżynieryjne w trzech grupach montażowych, dowodzonych przez por. Łukasza
Kowalika, kpt. Jacka Stonia i por. Ireneusza Kozubala. Ze względu na
cztery różne lokalizacje obiektów, elementy mostów dowożone są z placu składowania przez grupę transportową, którą dowodzi st. chor. szt.

Waldemar Pawłowski. Prace pomocnicze przy budowach wykonuje
grupa maszyn inżynieryjnych pod dowództwem st. kpr. Marcina Mataczyńskiego. Nad technicznym aspektem wykonywanego zadania czuwa
inżynier kpt. Justyna Murawska.
Dzięki zaangażowaniu Wojskowych Jednostek Odbudowy 2. Pułku
Inżynieryjnego w organizację ŚDM 2016, po raz kolejny mamy okazję
doskonalić naszych specjalistów i zbierać nowe doświadczenia. Mamy też
możliwość współpracy z przedstawicielami samorządów i władz państwowych. Zarówno na etapie przygotowań do wykonania zadania, jak i rozpoczęcia prac ta współpraca układała się bardzo dobrze, zarówno z Wojewodą Małopolskim, jak i naszymi gospodarzami w Brzegach, Gminą
Wieliczka.
kpt. Justyna Murawska
Zdjęcia: ppłk Piotr Pytel

Wsparcie kompanii obrony terytorialnej

O

d wczesnych godzin rannych działania saperów z Inowrocławia wspierały siły lubuskiej kompanii Obrony
Terytorialnej ze stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.
Kompanią liczącą 92 osoby dowodził mł. chor. rez. Jacek Klimanek. Zadanie jakie wykonywały siły OT podczas ćwiczenia
to ubezpieczenie rejonu przeprawy mostowej na Odrze, którą
urządzali saperzy z batalionu pontonowego oraz rozbudowa fortyfikacyjna terenu rejonu działania. Dla pododdziału OT współdziałanie z żołnierzami 2. Pułku Inżynieryjnego było cennym
doświadczeniem umożliwiającym nabycie nowych umiejętności
i doświadczenia wojskowego.
W ćwiczeniu pk. ANAKONDA-16 na OC Biała Góra uczestniczyło 230 żołnierzy oraz 112 jednostek sprzętu wojskowego
pułku. Kulminacyjnym punktem szkolenia dla batalionu pontonowego będzie urządzenie i utrzymanie przeprawy 11 czerwca
w celu przemieszczenia brytyjskiego batalionu piechoty lekkiej.
- Priorytetowym celem działań pułku podczas ćwiczenia pk.
ANAKONDA-16 jest zapewnienie swobody ruchu i manewru
wojsk sojuszniczych. Istotnym aspektem jest współdziałanie żołnierzy z wojskami sojuszniczymi oraz siłami Obrony Terytorialnej. Możliwość takiej współpracy jest czynnikiem mobilizującym
wszystkich żołnierzy do zwiększonego wysiłku oraz precyzyjnego
działania - powiedział płk Marek Wawrzyniak – dowódca 2.
Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.
por. Bartłomiej Pędzik
Zdjęcie: ppor. Marcin Sparzyński
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Nieoczekiwane wyróżnienie

G

warancją sukcesu dowódcy batalionu jest nie tylko podległa
kadra dowódcza, ale również właściwie wyszkoleni szeregowi
– wyjaśnia dowódca batalionu pontonowego 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego ppłk Artur Gruszczyk.
Na OC Biała Góra koło Krosna Odrzańskiego żołnierze pułku
uczestniczą w ćwiczeniu pk. ANAKONDA-16. 11 czerwca pontonierzy realizowali urządzenie i utrzymanie przeprawy w celu zapewnienia przemieszczenia brytyjskiego batalionu piechoty lekkiej. Przebieg
ćwiczenia obserwował zastępca kierownika ćwiczenia do działań
taktycznych i ogniowych generał broni dr Mirosław Różański - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas rozmowy z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu ppłk Gruszczyk bez wahania
wskazał wyróżniającego się żołnierza w batalionie pontonowym - st.
szer. Wojciecha Rychlewskiego, operatora kutra holowniczego, podkreślając jego zdyscyplinowanie oraz sumienność w wykonywaniu zadań w codziennej służbie. Generał po usłyszeniu tych słów podszedł
do wskazanego żołnierza i wyróżnił go nagrodą rzeczową.
- Zauważyłem, że generał znajduje się na przeprawie, w pewnym
momencie podszedł do mnie i pogratulował zaangażowania podczas
ćwiczenia. W pierwszym momencie byłem zdenerwowany, jednak po
chwili poczułem dumę. Dziękuję wszystkim kolegom z batalionu, wiem,
że bez nich nie byłoby tego wyróżnienia – powiedział szeregowy Rychlewski.
St. szer. Wojciech Rychlewski służy w szeregach pułku od 2007
roku. Ma 29 lat, ukończył studia I stopnia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, posiada III klasę kwalifikacyjną specjalisty, jest
wyznaczony z ramienia pułku do współpracy z klasą mundurową ZSP

Kościelec, jest również mężem zaufania korpusu szeregowych 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.
por. Bartłomiej Pędzik
Zdjęcia: ppor. Marcin Sparzyński

Urządzanie przeprawy

N

a Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra k. Krosna Odrzańskiego żołnierze
2. Pułku Inżynieryjnego wykonywali zadania wsparcia inżynieryjnego.
- W dniu dzisiejszym żołnierze doskonalili swoje umiejętności w urządzaniu przeprawy mostowej z parku pontonowego PP-64. W każdym momencie widać pełne zaangażowanie wszystkich ćwiczących, zarówno żołnierzy zawodowych jak i NSR oraz żołnierzy rezerwy - powiedział płk Bogdan
Papierski - Szef Wysuniętego Stanowiska Kierowania Ćwiczeniem podczas obserwacji szkolenia na OC BIAŁA GÓRA.
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W szkoleniu pk. ANAKONDA-16 na OC BIAŁA GÓRA bierze udział
230 żołnierzy oraz 112 jednostek sprzętu wojskowego pułku. Głównym
ćwiczącym na Białej Górze jest batalion pontonowy z 2. Pułku Inżynieryjnego, którym dowodzi ppłk Artur Gruszczyk.
por. Bartłomiej Pędzik
Zdjęcia: ppłk Adam Kobusiński
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Saperskie święto we Włocławku
W dniu 15 kwietnia przy ,,Pomniku Sapera 3 Wppont ” odbyła się uroczystość z okazji: 71-szej rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez
żołnierzy 1 i 2 Armii WP, 70-tej rocznicy ustanowienia dnia 16 kwietnia Dniem Sapera, Święta Wojsk Inżynieryjnych oraz 5-lecia powstania
Koła Nr 19 SSP we Włocławku.

U

roczystość rozpoczęła się wykonaniem ,,Hymnu Państwowego”
oraz ,,Hejnału Miasta Włocławek” przez Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego pod batutą Mirosława Bytnera. Obsługa armaty z Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oddała
salut honorowy. Uczestników uroczystości powitał wiceprezes Zarządu
Koła mjr Zdzisław Pierzchała. Jako pierwsze powitane zostały poczty
sztandarowe ze sztandarami instytucji, związków, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, uczelni i szkół z Włocławka i Powiatu Włocławskiego.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes Zarządu Koła płk dr Ryszard Chodynicki.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień. Medal
„Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” przyznany przez Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ płk. dr. Andrzeja Solarza otrzymali:
prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski i starosta Powiatu
Lipnowskiego Krzysztof Baranowski. Natomiast jubileuszowy medal pamiątkowy „15-lecia SSP”, przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego
SSP otrzymali: opiekun nad „Pomnikiem Sapera 3 Wppont” mł. chor. Ryszard Kłosowski oraz sekretarz Zarządu Koła Nr 19 SSP - ppłk Ryszard
Chornicki.
Po wyróżnieniach (lista wyróżnionych patrz strona internetowa koła nr
19 SSP) nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez delegacja uczestników
uroczystości pod pomnikiem. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć
saperów polskich poległych na wszystkich frontach II wojny światowej
oraz tych którzy ponieśli śmierć w czasie akcji rozminowania kraju. Trębacze wykonali sygnał,, Śpij kolego ”, a obsługa armaty oddała kolejny salut
honorowy.

Dalsza część obchodów rocznic miała miejsce się na terenie,, Pałacu
Bursztynowego ”. W tym pięknym obiekcie odbyło się spotkanie koleżeńskie w którym udział wzięli członkowie naszego Koła oraz zaproszeni goście.
ppłk Ryszard Chornicki

Nowe władze koła nr 19 SSP we Włocławku

W

dniu 14 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 19
Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. Podczas zebrania
podsumowano działalność Koła i jego Zarządu w latach 2012 - 2016,
wybrano władze statutowe Koła na kadencję 2016 - 2020 oraz delegatów na VII Kongres SSP.
Nowi członkowie: Katarzyna Balcer oraz sierż. Jerzy Przymus
przyjęci zostali do koła SSP.
Prezes Zarządu Koła płk dr Ryszard Chodynicki oraz Członek
Zarządu Koła płk Edmund Kopaczewski wręczyli wyróżnienia dla
najaktywniejszych członków Koła. Wyróżnieni zostali: ppłk Ryszard
Chornicki, por. Andrzej Dukat, mjr Tadeusz Głowacki, st. chor.
szt. Sławomir Grzonek, mł. chor. Marek Kożuchowski oraz mjr Jan
Olszewski.
W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd Koła Nr 19
SSP składzie: prezes - płk dr Ryszard Chodynicki, wiceprezes - mjr
Zdzisław Pierzchała, sekretarz - ppłk Ryszard Chornicki, skarbnik por. Andrzej Dukat i członek - płk Edmund Kopaczewski.
Wybrano również Komisję Rewizyjną: przewodniczący - mjr Tadeusz Głowacki, wiceprzewodniczący - mjr Jerzy Komorowski, sekretarz - płk dr Jan Pilarski oraz rzecznik dyscypliny, którym został
mjr Jan Olszewski.
Delegatami na VII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich zostali: Wanda Pilarska, płk dr Ryszard Chodynicki, płk Aleksander
Kolęda i płk Piotr Sołomonow.
ppłk Ryszard Chornicki
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CHWAŁA SAPEROM

CHWAŁA BOHATEROM, CHWAŁA SAPEROM
Saperzy są zawsze na służbie ojczyźnie, na służbie ludności cywilnej. To ci, którzy mierzą się z niebezpieczeństwem jako pierwsi, i jako ostatni schodzą
z pola biała – powiedział minister obrony Antoni Macierewicz podczas spotkania z saperami.

D

la saperów kwiecień to miesiąc Wojsk Inżynieryjnych. Saperzy ze Stargardu w tym roku obchodzili swoje święto 22
kwietnia 2016 roku. Dla żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych
jest to dzień szczególny – dzień upamiętniający ofiarność i bohaterstwo saperów walczących i poległych w walkach za Ojczyznę.
Uroczyste obchody zaczęły się od „lekcji historii” przeprowadzonej przez zaprzyjaźnionych historyków z Puław, Zbigniewa Kiełba
i Lecha Marczaka. Udzielili oni wykładu młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego ze Stargardu na temat „Obchody świąt i uroczystości patriotycznych w 2. Pułku Saperów Kaniowskich” - jednostki, której tradycje przejął i kontynuuje nasz batalion.
Następnie na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy grobach
saperskich odbył się Apel Pamięci. Po salwie honorowej kompanii
reprezentacyjnej batalionu, nastąpiło złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym czyny saperów.
Tegoroczne obchody Dnia Sapera swoją wizytą uświetnił Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Po złożeniu meldunku ministrowi przez dowódcę batalionu podpułkownika Sławomira Szwemina, minister dokonał przeglądu wojska, przywitał się
ze sztandarem i żołnierzami oraz zajął miejsce na trybunie. Wśród
zaproszonych gości byli między innymi: przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji
Zmechanizowanej generał brygady Andrzej Reudowicz, Dowódca
12. Brygady Zmechanizowanej generał brygady Dariusz Górniak,
zastępca dowódcy Międzynarodowego Korpusu ze Szczecina generał brygady Krzysztof Król, przedstawiciele władz samorządowych
i służb mundurowych ze Stargardu.
Dowódca batalionu podpułkownik Sławomir Szwemin po
przywitaniu gości, podczas swojego przemówienia w krótkich żołnierskich słowach podziękował saperom oraz pracownikom wojska
za wkład w szkolenie i realizację zadań wsparcia inżynieryjnego, za
wysiłek oraz trud żołnierskiej służby. Swoje przemówienie zakończył
słowami wielkiego wodza Tadeusza Kościuszki „żadna bitwa a zawżdy i wojna obyć się bez saperów nie może. A gdy pokój nastanie, oni
ciągle w walce są”.
Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Minister
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który między innymi powiedział „…batalion saperów jest zawsze na służbie ojczyźnie i ludności cywilnej. Żadna część wojska nie jest tak bardzo związana z potrzebami życia cywilnego jak saper. (…) Po II wojnie światowej schodziliście z tego pola bitwy przez dziesięciolecia rozbrajając niewybuchy. Ale
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także później kiedy w klęskach żywiołowych służyliście ludziom, których nieszczęścia mogły pokonać. Służyliście ludziom odbudowywać
ich zniszczone siedziby. Służyliście ludziom ratując ich w najgorszych
sytuacjach. Nie ma państwa bez armii. Nie ma narodu, który nie jest
w stanie zbudować swojej silnej armii. Za wysiłek, za determinację,
za to co robicie wy, ale i za to, co robiły pokolenia służące w tym batalionie w imieniu rządu RP dziękuję. Chwała Bohaterom. Chwała
saperom” – powiedział w trakcie wystąpienia szef MON.
Głos zabrał także dowódca 12 DZ generał brygady Andrzej Reudowicz, który podkreślił zasługi stargardzkich saperów.
Została odczytana Decyzja Prezydenta RP i rozkaz specjalny
w sprawie wyróżnienia odznaczeniem wojskowym oraz mianowania na kolejny stopień wojskowy żołnierzy wyklętych - niezłomnych.
Minister odznaczył Wiktora Sumińskiego i mianował go na pierwszy stopień oficerski. Drugi z żołnierzy niezłomnych, kapitan w stanie spoczynku Andrzej Kiszka niestety ze względu na stan zdrowia
nie przybył na uroczystość. Został odznaczony i mianowany do stopnia majora.
Podczas uroczystości w stargardzkim batalionie minister wręczył pamiątkowe ryngrafy osobom, które zaangażowane są w umacnianie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
Odczytany został także rozkaz okolicznościowy dowódcy 12.
Brygady Zmechanizowanej w sprawie święta batalionu. Lektor odczytał rozkaz specjalny dowódcy batalionu w sprawie wręczenia
batalionowej odznaki pamiątkowej Ministrowi Obrony Narodowej,
przewodniczącemu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dowód-
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cy 12. Dywizji Zmechanizowanej, Prezesowi Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP oraz zaprzyjaźnionemu historykowi
Zbigniewowi Kiełbowi. Dowódca wręczył wyżej wymienionym odznakę batalionu w asyście wojewody zachodniopomorskiego.
Minister Obrony Narodowej przyjmując odznakę oświadczył,
że czuje się zaszczycony, robi to z dumą i przechowywał ją będzie
w honorowym miejscu. Na końcu został odczytany rozkaz specjalny
w sprawie wyróżnienia żołnierzy i pracowników batalionu.
Po części okolicznościowej, jak co roku zaproszeni uczniowie
stargardzkich szkół ruszyli do wręczenia pamiątkowych laurek
żołnierzom. Całą uroczystość zwieńczył pokaz musztry paradnej
żołnierzy z 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu pod
dowództwem kapitana Macieja Paula. Na komendę dowódcy uroczystości majora Artura Tarnowskiego, pododdziały ruszyły do
defilady. Przed trybuną honorową przeszedł poczet sztandarowy
w składzie: starszy chorąży sztabowy Jarosław Smoczyński, plutonowy Marek Mijalski, starszy kapral Łukasz Korolczuk. Krokiem

defiladowym maszerowała kompania honorowa dowodzona przez
kapitana Tomasza Jaskulskiego, kolumna sztabu pod dowództwem
kapitana Mariusza Sołtysa, kolumna żołnierzy batalionu dowodzona przez podporucznika Marcina Smusa, a także kolumny marszowe z 2 i 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej oraz z dywizjonu
przeciwlotniczego. Na koniec w defiladzie wziął udział lekki sprzęt
wojskowy batalionu.
Z okazji Dnia Sapera w „Czerwonych Koszarach” zorganizowano
także akcję krwiodawstwa podczas, której udało się zebrać 18 litrów
krwi. Dziękujemy.
Obchody tegorocznego Dnia Sapera zostaną w pamięci żołnierzy
na bardzo długo. Otrzymać życzenia od Ministra Obrony Narodowej
w tym ważnym dla saperów dniu nie jest codziennością. Ta ważna
wizyta będzie z pewnością elementem historii „Czerwonych Koszar”
i stacjonującego tu 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów. Będziemy
ją wszyscy na pewno długo pamiętać.
szer. Judyta Młynarczyk

Obchody 71. rocznicy forsowania Odry

J

edną z najbardziej złożonych operacji z udziałem wojsk inżynieryjnych
podczas II wojny światowej było forsowanie Odry w okolicy Siekierek.
W ramach operacji berlińskiej 1 Armia Wojska Polskiego w nocy z 13
na 14 kwietnia 1945 r. zajęła rejon obrony na odcinku frontu od Starej
Rudnicy do Gozdowic. Trzy bataliony saperów otrzymały zadanie zorganizowania przepraw promowych dla trzech dywizji piechoty. Z kolei dwa
bataliony pontonowo – mostowe otrzymały zadanie przygotowania armijnej przeprawy promowej w rejonie Gozdowic. Dnia 16 kwietnia 1945r.
o godzinie 5.45 pierwszorzutowe pododdziały pierwszej i drugiej dywizji
piechoty przystąpiły do forsowania rzeki. Saperzy po wykonaniu zadań
związanych z przeprawą promową przekształcili ją w przeprawę mostową.
23 kwietnia br. w Siekierkach i Gozdowicach odbyły się 71. obchody
rocznicy forsowania Odry. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, różnych instytucji cywilnych, młodzież szkolna
oraz kombatanci i uczestnicy walk z 1945 roku.
Obchody rozpoczęła msza polowa, po której dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego.
Rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej generałowi brygady Andrzejowi Reudowiczowi przez dowódcę
uroczystości kapitana Mariusza Sołtysa. W obchodach wzięła udział
kompania honorowa z 2. stargardzkiego batalionu saperów oraz poczet
sztandarowy w składzie: podporucznik Dawid Hoinka, chorąży Andrzej
Stradomski, plutonowy Tomasz Kowalczyk. Na koniec delegacje wojskowe, kombatanckie, cywilne oraz inne złożyły pod pomnikiem kwiaty, składając tym samym hołd poległym żołnierzom. Kwiaty złożył również dowódca batalionu saperów podpułkownik Sławomir Szwemin z delegacją.
Następnie obchody przeniosły się do Gozdowic. To właśnie w tej nadodrzańskiej miejscowości 71 lata temu zbudowano most pontonowy, przez
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który przeszły wojska na Berlin i dalej do Łaby. Upamiętnia to pomnik
Saperów na wzgórzu. Po uroczystym apelu z udziałem pododdziałów 5.
Pułku Inżynieryjnego, nastąpił akt złożenia wieńców i wiązanek kwiatów
pod pomnikiem. Głównymi gośćmi obchodów w Gozdowicach byli wicemarszałek sejmu RP, Joachim Brudziński, przewodniczący sejmowej
komisji Obrony Narodowej, poseł Michał Jach oraz Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego RSZ pułkownik Andrzej Solarz.
Koniec uroczystości zwieńczył Festyn nad Odrą, na którym nie zabrakło wojskowej grochówki, a także innych atrakcji.
Tekst i zdjęcia: szer. Judyta Młynarczyk
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CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA SAPERA
W WARSZAWIE
C
entralne uroczystości Dnia Sapera w Warszawie poprzedziła
Msza św. odprawiona w Katedrze Polowej WP, w intencji saperów polskich, przez wikariusza generalnego Ordynariatu Polowego WP ks. prałata płk Januarego Wątrobę. W homilii Wikariusz
Generalny przypomniał zasługi Saperów w służbie Ojczyzny oraz
w misjach stabilizacyjnych utrwalających pokój w miejscach konfliktów zbrojnych.
Oficjalna część obchodów Święta Sapera odbyła się tradycyjnie 16
kwietnia pod Pomnikiem „Chwała Saperom” w Warszawie. W uroczystości, upamiętniającej 72. rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez oddziały Wojska Polskiego, uczestniczyli m.in.: p.o. Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister
Jan Józef Kasprzyk; zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg.
Jan Dziedzic; Dowódca Garnizonu m.st. Warszawy płk Robert Głąb,
przedstawiciele MON, Centralnych Instytucji Wojskowych, byli szefowie wojsk inżynieryjnych, weterani, kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Saperów Polskich z prezesem płk Tadeuszem Dzikowskim
oraz tradycyjnie od wielu lat młodzież szkolna z Dębicy.
Po przywitaniu przybyłych na uroczystość żołnierzy –saperów
i Honorowych Gości szef Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ
płk mgr inż. Andrzej Solarz , w dalszej części wystąpienia m.in. po-
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wiedział: „Tu, wokół statuy klęczącego sapera rozbrajającego minę, na
pylonach symbolizujących eksplozję powstrzymaną jakoby w pół drogi swoje miejsce mają dokonania saperów biorących udział w wojnie
obronnej 1939 roku i saperów walczących w Polskich Siłach Zbrojnych
na Zachodzie, dokonania bojowe w zakresie minowania, rozminowania, przeprawy wojsk przez przeszkody wodne. Tu znajdują się dokonania tych, którzy brali udział w rozminowaniu naszego kraju i naszej
stolicy, tych którzy odbudowywali drogi i mosty oraz tych, którzy nieśli
pomoc w czasie klęsk żywiołowych…”
Następnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień, których dokonali: szef Zarządu Inżynierii Wojskowej w asyście z prezesem SSP. I tak: zaszczytną Odznakę Honorową „ZA ROZMINOWANIE KRAJU” wyróżnieni zostali: chor. Artur
Adasik, st. chor. Piotr Bartnik, st. sierż. szt. w st. spocz. Marian Celiński – pośmiertnie, mjr Ireneusz Dominiak, ppłk w st. spocz. Wojciech
Grochowski, ppłk Krzysztof Gryko, kmdr. por. w st. spocz. Romuald
Łuczyk, ppłk w st. spocz. Jerzy, Jan Pacholarz, st. sierż. Krzysztof Piórkowski, st. chor. szt. Bogdan Pisarski, mł. chor. Jarosław Romanowski,
mjr Mariusz Ślusarz, kpt. w st. spocz. Mieczysław Józef Suwaj, ppłk
w st. spocz. Marian Tofil, kmdr. por. w st. spocz. Witold Wojewoda.
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Złotym Medalem „ZASŁUŻONEMU DLA WOJSK INŻYNIERYJNYCH”: Nowak Bernard. Srebrnym Medalem „ZASŁUŻONEMU DLA WOJSK INŻYNIERYJNYCH”: Lutostański Ryszard. Brązowym Medalem „ZASŁUŻONEMU DLA WOJSK INŻYNIERYJNYCH”: ppłk Łabuda Zbigniew, Baranowski Krzysztof, Wojtkowski
Marek. Złotym Medalem „ZASŁUŻONEMU SAPEROWI WP”: płk
Kawka Waldemar, ppłk r. Sadura Leszek, ppłk r. Łopatka Marian
Janusz. Srebrnym Medalem „ZASŁUŻONEMU SAPEROWI WP”:
kpt. Nowakowski Andrzej, st. chor. Stasiak Grzegorz. Brązowym
Medalem „ZASŁUŻONEMU SAPEROWI WP”: ppłk Kaniewski Ro-
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bert, mjr Szafran Jan, mjr Górski Marek, mjr Hałys Piotr, kpt Meketiuk Wojciech, kpt. Ceglarz Grzegorz, kpt. Drzewicki Arkadiusz, kpt.
Boguszewski Robert, st. chor. szt. Kościński Mieczysław, st. chor. szt.
Łyszkiewicz Dariusz, st. chor. Kowalczyk Arkadiusz, st. chor. Baran
Ryszard, st. chor. szt. Ozimek Marek, mł. chor. Gizicki Andrzej, sierż.
Dzierżk Andrzej
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Chwała Saperom”. Po tym nastąpiły spotkania koleżeńskie
organizowane w różnych grupach środowiskowych.
Wiesław Ząbek
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15. LAT KWARTALNIKA SAPER
W dniu 23 czerwca 2016 r. w Muzeum Ordynariatu Polowego WP zorganizowano uroczyste obchody Jubileuszu 15. lecia wydawania kwartalnika SAPER. Uroczystość przygotowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich przy współpracy z Muzeum Ordynariatu
Polowego Oddziału Muzeum Warszawy kierowanego przez płk dr Jacka Macyszyna zgromadziła liczne grono sympatyków i czytelników
pisma, prezesów kół SSP z delegacjami, dowódców jednostek inżynieryjnych, przedstawicieli Resortu MON, korespondentów kół i honorowych gości, m.in.: prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwę, prezesa Zarządu Głównego FSWiRSZRP płk
Zdzisława Przeszłowskiego, prezesa Zarządu Głównego SLP płk Kazimierza Podgórskiego, wicedyrektora Departamentu Kadr MON płk
Michała Korczaka.

W

programie uroczystości przewidziano: okolicznościową konferencję popularno-naukową; wręczenie
aktów nominacyjnych Członkom Kolegium Programowego kwartalnika SAPER; uhonorowanie ZŁOTYM PIÓREM wyróżniających się korespondentów oraz okolicznościowymi ryngrafami członków Zespołu Redakcyjnego; zwiedzanie
Muzeum Ordynariatu Polowego i spotkanie koleżeńskie przy
tradycyjnym poczęstunku.
Referaty na konferencji wygłosili:
• Referat wprowadzający –Upowszechnianie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz tradycji i historii wojsk
inżynieryjnych w kwartalniku SAPER – redaktor naczelny,
płk dr Wiesław Leszek Ząbek.
• Historia i działalność Stowarzyszenia Saperów Polskich na
Obczyźnie, płk dypl. Tadeusz Dzikowski.
• Wydawnictwa towarzyszące działalności Wojsk inżynieryjnych II Rzeczypospolitej i saperom na obczyźnie, mgr Adam
Lewandowski.
W dyskusji głos zabrał płk zw. Leszek Marian Wiśniewski,
który w imieniu prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej gen.zw Stanisława Władysława
Śliwy wyróżnił prezesa SSP płk Tadeusza Dzikowskiego i redaktora naczelnego SAPERA płk dr Wiesława Leszka Ząbka
okolicznościowymi ryngrafami ZPRP. Prezes Zarządu Głównego FSRiWSZRP płk Zdzisław Przeszłowski odznaczył sztandar
SSP Honorowym Orderem Federacji.
Przechodząc do realizacji programu w sprawie wyróżnień
prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski wyróżnił ryngrafem SSP
Tadeusza Ekierta i Jacka Macyszyna, a medalem XV lecia SSP
Alinę Nowacką. Następnie sekretarz Zarządu Głównego płk
dypl. Grzegorz Misiak odczytał uchwałę ZG SSP w sprawie powołania członków Kolegium Programowego SAPERA, a prezes
SSP płk Tadeusz Dzikowski wspólnie z redaktorem naczelnym
kwartalnika SAPER wręczyli akty nadania: gen. bryg. dr Bogusław Bębenek [przewodniczący], płk dr Jerzy Marczak, płk
mgr inż. Marian Kasperski, płk dypl. Tadeusz Dzikowski, płk
dr Wiesław L. Ząbek.
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60. ROCZNICA
POWOŁANIA
STOWARZYSZENIA
POLSKICH SAPERÓW
NA OBCZYŹNIE
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień.
WYRÓŻNIENIA
ZŁOTY BUZDYGAN
Redaktor naczelny - płk dr Wiesław Leszek Ząbek
ZŁOTE PIÓRO
1. gen. bryg. Zdzisław Barszczewski
2. płk mgr inż. Jerzy Kade
3. ppłk dypl. Andrzej Szutowicz
4. mjr Dariusz Urban
5. szer. Judyta Młynarczyk
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Początkowo powstawały samorzutnie jako koła samopomocy koleżeńskiej wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostających
na emigracji po zakończeniu II wojnie światowej. Z chwilą utworzenia
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, organizacji kombatanckiej powstałej w 1946 r. w Londynie, tworzyły się lokalne koła przy tych stowarzyszeniach oraz byłych jednostkach wojskowych zarówno w Wielkiej Brytanii jak w innych krajach, gdzie osiedlali się Polacy. W dniu
23 czerwca 1956 r. Walne Zebranie Delegatów Kół i Sekcji Organizacji
Saperów oraz przedstawicieli Oddziałów Saperskich jeszcze nie zrzeszonych, uchwaliło założenie nowej organizacji pod nazwą „Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie”, obejmujące swoją działalnością
wszystkich saperów na obczyźnie: zrzeszonych i niezrzeszonych

D

o tych wydarzeń nawiązał w swoim referacie prezes SSP płk
rez. dypl. Tadeusz Dzikowski na konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2016 r. w Muzeum Ordynariatu Polowego WP
w Warszawie p.t. „Historia i działalność Stowarzyszenia Saperów Polskich na Obczyźnie”.
I Zjazd Saperów odbył się dnia 5 września 1949 r. w Londynie. Kolejny Zjazd Saperów przeprowadzony 23 września 1951 r. uchwalił:
- konieczność tworzenia terenowych Kół Saperskich;
- utworzenie w Londynie Stałego Sekretariatu Kół Saperskich, który będzie reprezentantem saperów polskich;
- przyjęcie dnia 1 września lub pierwszą niedzielę września jako Święto
Sapera oraz dzień Ogólnego Zjazdu Koleżeńskiego. Święto Sapera zatwierdził 25 lipca 1952 r. gen. Władysław Anders.
- dalsze wydawanie biuletynu „SAPER”.
Natomiast kolejny referent mgr
Adam Lewandowski w wystąpieniu
„Wydawnictwa towarzyszące działalności Wojsk
Inżynieryjnych
II Rzeczypospolitej i saperom
na obczyźnie”
przybliżył słuchaczom historię
powołania Biuletynu SAPER
na Zachodzie
oraz wydawnictwa związane z wojskami
inżynieryjno
- saperskimi
II Rzeczypospolitej
i w Powstaniu
Warszawskim 1944 r.
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SAPERSKIE SPOTKANIA

Dzień Sapera w Białymstoku

D

zień Sapera to okazja do spotkania członków Stowarzyszenia.
W Kole Nr 17 w Białymstoku staje się tradycją, że spotykamy
się na „Biesiadzie Saperskiej” by świętować w gronie przyjaciół, zaproszonych gości i kolegów. W tym roku na nasze uroczystości,
w dniu 23 kwietnia, przybyli goście honorowi: płk Marian Kasperski
i płk Tomasz Bogucki -Vice Prezesi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz płk Józef Kosno - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białymstoku.
Uroczystość otworzył Prezes - płk Edward Wiśniewski, który szczególnie serdecznie powitał zaproszonych gości, przyjaciół i wszystkich
zebranych.
W swoim krótkim wystąpieniu poinformował m.in. o przyznaniu
przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich „Odznak Za Rozminowanie Kraju” kolegom: ppłk Wojciechowi Grochowskiemu i kpt. Mieczysławowi Suwajowi.
Bardzo miłym dla wszystkich uczestników i zaskakującym akcentem dla wyróżnionego, było wręczenie płk Edwardowi Wiśniewskiemu, przez płk Józefa Kosno, „Złotego Medalu 35-lecia Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Po części oficjalnej rozpoczęło się biesiadowanie, przerywane
występami artystycznymi uczestników uroczystości. Jakie formy dominowały? Recytacje wierszy, skecze, popisy śpiewaków i tancerek.
Szczególną aktywnością wykazała się pani Sabina Wierzbicka, która
zaprosiła do wspólnych występów swoje koleżanki z zespołu prezentującego tańce z rodzaju flamenco. Na początku pani Sabina i jej koleżanka Zyta Gieleżyńska zabawiały nas wierszami i skeczami. Później
do występów włączył się kolega Zbigniew Misiejuk i i jeden z naszych
gości - płk Krzysztof Januszek, którzy zapoczątkowali solowe i zbiorowe śpiewanie pieśni i piosenek żołnierskich, patriotycznych i biesiadnych. Wytworzyła się bardzo sympatyczna rywalizacja obu śpiewaków w inicjowaniu kolejnych utworów. Następnie panie z zespołu
tanecznego zaprezentowały kilka tańców, występując w co raz nowych, pełnych podziwu strojach i układach choreograficznych. A gdy,
te miłe dla oczu i uszu wszystkich zebranych, występy skończyły się,
na parkiet ruszyły pary spragnione tańca we własnym wykonaniu.
Do późnych godzin nocnych trwały tańce, śpiewy i zabawa 37
uczestników biesiady, którzy rozstając się wyrażali nadzieję na ponowne, rychłe spotkanie.
Kolejnym przedsięwzięciem, zrealizowanym w dniu 11 czerwca
2016 roku, była impreza plenerowa w Supraślu i okolicach pod hasłem
”Idziemy śladami Powstańców”. Z przewodniczką pospacerowaliśmy
po miasteczku, poznaliśmy zabytkowe budynki, miejsca i wydarzenia
z jego historii. Następnie autokarem udaliśmy się do Kopnej Góry –
śródleśnej osady w sercu Puszczy Knyszyńskiej. Znajdują się tu bardzo
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ciekawe obiekty: arboretum, cmentarz powstańców i mini-muzeum. Po
tych szczególnych miejscach oprowadzał nas leśnik i miłośnik historii
tych ziem –pan Krzysztof Łaziuk. Jak się okazało, jest on wyjątkowym
pasjonatem, który potrafił tak porywająco, ciekawie i plastycznie opisywać epizody z powstańczych potyczek rozgrywających się na tych terenach, że słuchając jego opowieści czuliśmy się uczestnikami odległych
wydarzeń. Na cmentarzu - miejscu pochówku, odkrytych kilka lat
temu, szczątków poległych w 1831 roku powstańców, złożyliśmy wieniec. „Cmentarz wojenny u stóp Kopnej Góry jest symbolem przywróconej pamięci o ofierze życia poległych w tym miejscu polskich żołnierzy,
Pamięci zaginionej choć paradoksalnie wciąż żywej w przekazywanych
przez kolejne pokolenia opowieści.” To informacja ze strony internetowej - http://www.suprasl.bialystok.lasy.gov.pl, gdzie można znaleźć
wiele ciekawych informacji. Nasza wycieczka, w której uczestniczyło
19 osób, zakończyła się przy ognisku. Piekliśmy kiełbaski, wspominaliśmy i rozmawialiśmy na różne tematy.
Prezes – płk Edward Wiśniewski wyraża przekonanie, że pod koniec lata uda się nam przeprowadzić mistrzostwa Koła w grzybobraniu. Spotkanie miłośników lasu, chętnych do rywalizacji w zbieraniu
grzybów, zaplanowane jest na 17 września 2016 roku. Dokładne informacje o miejscu zbiórki i przebiegu zawodów znane będą na początku
września.
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału
w zaplanowanych przedsięwzięciach. Chętnie gościć będziemy, w Białymstoku i na pięknym Podlasiu, saperów z innych kół naszej organizacji.
Sekretarz Zarządu Koła nr 17 Waldemar Łoś
Zdjęcia: Lucyna Maciorowska, Maciej Słupski, Tomasz Syczewski
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INFORMACJE
• W dniu 21 marca 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 29 SSP przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej
im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu. Wybrano nowe władze
koła. Prezesem został ppłk Grzegorz Drogowski, wiceprezesem
kol. Bogusława Szczodrowska, sekretarzem mjr Wacław Malej,
skarbnikiem ppłk Jan Florek, członkiem zarządu Zbigniew Kamyk.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej: ppłk Waldemar Królikowski,
Zcą mjr Sławomir Kośnik, sekretarzem Ireneusz Krzyżanowski.
Rzecznik Dyscyplinarny Koła ppłk Andrzej Helman. Korespondent
Koła ppłk Zbigniew Kamyk.
• W maju 2016 r. jubileusz 80 lecia urodzin obchodził gen. dyw. dr inż.
Zdzisław Stelmaszuk, zasłużony oficer wojsk inżynieryjnych, były
dowódca 58. bsap 7DDes w Lęborku, 9. ppont w Chełmie i 5. MBsap
w Szczecinie. W latach 1978-1981 szef Wojsk Inżynieryjnych WOW,
następnie Wojsk Inżynieryjnych MON. Absolwent WAT. W 1987 r.
obronił pracę doktorską w Akademii Sztabu Generalnego. W 1989 r.
został wyznaczony na dowódcę WOW, a w 1991 r. objął obowiązki szefa
Sztabu Generalnego WP. Do rezerwy odszedł w 1994 r.
• W dniu 28 czerwca 2016 r, w Centrum Konferencyjnym MON przy ul.
Żwirki Wigury w Warszawie odbyło się pożegnanie z mundurem ppłk
Tadeusza Mierzejewskiego, w licznym gronie współpracowników
oraz kolegów. Stowarzyszenie Saperów Polskich reprezentował prezes
płk Tadeusz Dzikowski i redaktor naczelny kwartalnika SAPER, którzy przekazali JUBILATOWI stosowne podziękowania i okolicznościowy ryngraf.

EPITAFIA
• W dniu 20 maja 2016 r. zmarł przeżywszy 80 lat śp. gen. bryg. Leonard
Boguszewski, były dowódca 18 bsap, 6 ppont i 2 BSap. Wieloletni
pracownik dydaktyczno-wychowawczy i komendant WOSWInż.
we Wrocławiu. Pochowany w dniu 23 maja 2016 r. na Cmentarzu
Osobowickim we Wrocławiu.
• W dniu 4 czerwca 2016 r. na cmentarzu w Gdańsku
- Łostowicach rodzina i grono przyjaciół, dawnych
i obecnych żołnierzy zawodowych, towarzyszyło w ostatniej drodze ś.p. kmdr ppor. inż. Witolda
Chilarzewskiego, wspominając jego pełną oddania
pracę i służbę dla dobra jednostek inżynieryjnych
Marynarki Wojennej. Komandor urodził się w 1948 r.,
a służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1966 r. jako podchorąży
w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w roku 1969 otrzymując stopień podporucznika. Służył przez 10 lat
jako dowódca plutonu i pomocnik ds. technicznych w 43. Samodzielnej
Kompani Saperów 9. Flotylli Obrony Wybrzeża. W latach siedemdziesiątych uzupełnił wykształcenie wyższe oraz ukończył WKDO. W 1990 r.
został kierownikiem 9. Składnicy Sprzętu Inżynieryjnego i Materiałów
Wybuchowych. Był dobrym i godnym do naśladowania wzorem oficera
oraz niestrudzonym inicjatorem wielu działań nowatorskich. Zawsze wymagający od siebie i od podwładnych, pracowity i uczynny, pedantycznie
dokładny i konsekwentnie zorganizowany; był jednocześnie przykładem
skromności, odpowiedzialności, zaufania oraz stałej, bezprzykładnej troski o rodzinę. W 1998 r. odszedł z wojska. W trakcie służby i po odejściu
aktywnie uczestniczył w działalności organizacji harcerskich. Będąc w rezerwie działał też w kole nr 3 Stowarzyszenia Saperów Polskich (Gdynia)
gdzie m.in. pełnił funkcję skarbnika. Straciliśmy dobrego oficera, człowieka szlachetnego o wielkiej dobroci serca.
Andrzej Lipiński

2(57) 2016
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JUBILEUSZ

ażdy Jubileusz skłania do refleksji, zadumy nad minionym
czasem. Szczególnie ten najnowszy, „15. lat wydawania
kwartalnika SAPER”, uroczyście obchodzony w Muzeum
Ordynariatu Polowego w Warszawie. Zważywszy na genezę powstawania SAPERA, kiedy zgłosiłem projekt i możliwość wydawania pisma, reakcje kolegów były co najmniej kontrowersyjne jak
i towarzyszące im propozycje – biuletynu Stowarzyszenia, wręcz
przedruku „Sapera na obczyźnie” czy czarnobiałego wydawnictwa
na wzór pism organizacji kombatanckich. Większość zdecydowanie nie wierzyła, że można w tak krótkim czasie [2 miesiące] wydać pismo.
Stąd walka o kształt pisma, stronę merytoryczną i edytorską,
wiele dyskusji, odporności psychicznej, polemik i wiary w nierzadko „szorstka przyjaźń” ażeby wypracować ostateczny kształt nie
biuletynu, informatora, a rzetelnego, kompetentnego organu prasowego Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Stąd wielka zasługa prezesów SSP, że Redakcja mogła działać.
Bez ich osobistego, wielkiego zaangażowania Redakcja nie wydała
by 56 numerów pisma SAPER. I za to należą im się słowa szczególnej podzięki.
Stąd wielka wdzięczność wobec korespondentów pisma. I tych
z kół SSP ale też i jednostek wojskowych. Bez ich zaangażowania
i wrażliwości [na to co się dzieje w życiu żołnierskim], pismo nie
byłoby barwne i żywe. Szczególne słowa podziękowań należą się
również członkom Zespołu Redakcyjnego m.in.: śp. Kazimierzowi
Nicińskiemu, Tadeuszowi Ekiertowi, Tomaszowi Boguckiemu współredaktorom kwartalnika, ale też: Bogusławowi Saganowskiemu, Adamowi Stasińskiemu, Januszowi Kiwerskiemu, Kazimierzowi Śmietanie, którzy wnieśli wielki wkład w funkcjonowanie
Redakcji. Nie można nie pamiętać o korektorkach pisma: p. Jolancie Bębenek i Annie Ekiert. Ich zasługa to podniesienie pisma na
wysoki poziom edytorski.
Na przestrzeni 15-lecia nastąpiła zmiana kształtu pisma.
Z biuletynu stał się kwartalnikiem społeczno-historycznym o bogatej /pomimo zawirowań w II i III kadencji/ szacie graficznej. Jest
to niewątpliwie zasługa współwydawcy: Agencji PAT i kol. Tadeusza Ekierta.
W wypracowaniu kształtu pisma sprzyjały narady z korespondentami kół SSP [I-V]. Ostatnia, nieudana w 2005 r. [z powodu
frekwencji] wpłynęła na zaniechanie tej formy kontaktów z czytelnikami. Zamiast tego od października 2008 r. były organizowane
spotkania członków ZG SSP z prezesami kół SSP.
Pismo SAPER stało się czynnikiem integrującym środowisko
saperskie. Stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń.
Każde koło SSP, jednostka czy garnizon saperski był prezentowany, łącznie z jego tradycjami i historią miejscowości. Pogłębiały
informacje, relacje z podróży wojskowo-historycznych, z Miejsc
Pamięci Narodowej czy spotkań Jubileuszowych. Pismo stało się
również inspiratorem licznych konferencji popularno–naukowych
o tradycjach oręża polskiego oraz roli saperów polskich w walce
i służbie dla Ojczyzny.
I końcowa refleksja. W okresie minionego 15. lecia dla kwartalnika SAPER pisało wielu wspaniałych korespondentów i autorów artykułów. Niektórzy z nich odeszli na wieczna wartę. Warto
o nich wspomnieć, m.in: śp. Czesławie Piotrowskim; śp. Bronisławie Pawłowskim; śp. Kazimierzu Nicińskim; śp. Remigiuszu Wirze; śp. Ryszardzie Chlewińskim. Inni dalej wspierają kwartalnik
swoim doskonałym piórem: Zdzisław Barszczewski, Ryszard Żuchowski, Janusz Lalka, Andrzej Szutowicz, Andrzej Lipiński, Henryk Gontarz, Bogusław Bębenek, Jerzy Kade i wielu, wielu innych.
Wiesław Ząbek

13

PUBLICYSTYKA

Tradycje współczesnego kwartalnika „Saper”
Każdy rodzaj wojsk wyróżnia się nie tylko rolą, do jakiej jest przygotowywany. Istotnym czynnikiem charakteryzującym w tym kontekście jest swego rodzaju organ prasowy poszczególnych wojsk. Czasopisma spełniają tu także
ważną rolę integracyjną.
II Rzeczpospolita Polska
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w roku 1918 na koszarowych półkach zaczęły
szybko pojawiać się książki specjalistyczne dla
poszczególnych rodzajów wojsk. „Służba saperska” wydana przez Sztab Generalny w Warszawie
w 1921 roku, „Organizacja terenu w działaniach
zaczepnych i obronnych: wykłady w Szkole
Sztabu Generalnego i na Kursach dla Wyższych
Dowódców” autorstwa majora Mathey’a wydane
w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym w roku 1921, „Organizacja saperów na
stopie pokojowej” Sztabu Generalnego z 1924
roku, czy „Przekraczanie rzek” (G. J. Barthélemy)
wydrukowana w Warszawie w 1930 roku to tylko
niektóre druki zwarte przygotowujące wojska saperskie do obrony kraju.
Obok fachowych wydawnictw książkowych do rąk wojsk inżynieryjnych w tamtym
okresie trafiały także czasopisma. Pierwszym na
„rynku saperskim” jest miesięcznik wojsk lądowych poświęcony służbie saperskiej, fortyfikacji
i budownictwu wojskowemu „Saper i Inżynier
Wojskowy”. Wydawany był w latach 1922-1926.
Na okładce jednego z egzemplarzy pierwszego numeru pisma znalazłem nawet dedykację
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Trudny do ustalenia jest moment wpisu. Widoczna jest pod nim data 22 lutego 1922 roku.
Wiemy, że dnia Piłsudski przebywał na uroczystości na cześć George’a Waszyngtona w Domu
Oficera Polskiego w Warszawie przy ul. Chopina.
Następne dwa tytuły wydawane do 1939 roku,
o których trzeba wspomnieć, to „Przegląd Wojskowo-Techniczny” (1927-1937) oraz „Przegląd
saperski” z lat 1938-1939.
Lata okupacji
Czas okupacji niemiecko-rosyjskiej z lat
1939-1945 nie wstrzymał prób wydawniczych
wojsk saperskich. Ważną w tym względzie postacią jest Maria Piotrowiczówna. Na terenie okupacji niemieckiej pracowała w redakcji wydawanego przez AK „Sapera”, pisma szkoleniowego dla
podziemnej armii. Wszystko zaczęło się w 1943
roku w Warszawie. W Biurze Badań Technicznych Wydziału Saperów Komendy Głównej AK
wykonywała prace graficzne do miesięcznika
„Saper”. Oficjalnie było to biuro budowlane inżyniera Zbigniewa Lewandowskiego, który - wraz
z ppłk. Franciszkiem Niepokólczyckim i mjr. Zenonem Schreyerem - opracował i wydał w Warszawie, w 1944 roku, pod pseudonimem kilkuczęściowe materiały szkoleniowe pt. „Saperzy
w dywersji i walce powstańczej”.
„Saper” ukazywał się od marca 1944 roku do
czerwcu 1944 i liczył do 32 stron maszynopisu
z ilustracjami. Naczelnym pisma był wspomniany mjr Zbigniew Lewandowski. W tym czasie
ukazało się 18 artykułów, w tym m.in.: „Organizacja saperów niemieckich”, „Zwalczanie broni
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pancernej z bliska”, „Improwizowane miotacze
ognia”, „Użycie niemieckich bomb lotniczych
przez saperów”, czy „Zdobywanie lekkich bunkrów przez szturmowe patrole saperskie”.
Maria Piotrowiczówna walczyła w Powstaniu Warszawskim. Została rozstrzelana przez
Niemców 2 sierpnia 1944 r. w Pęcicach i tam pochowana.
Na emigracji
Przegrana wojna także nie zakończyła drukowania „Sapera”. Wydawanie pisma kontynuowała
emigracja niepodległościowa, a pierwszy numer
ukazał się w grudniu 1949. Redakcja przywitała Czytelników życzeniami świątecznymi oraz
informacją, że jest to organ trzech organizacji
emigracyjnych, które kontynuują tradycje przedwojennych wojsk saperskich. Tymi podmiotami
były: Stowarzyszenie „Samopomoc Saperów”,
Koło Żołnierzy 1. Batalionu Saperów Kolejowych
i Koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr.
82 „Saper”. Po 23 czerwca 1956 r., kiedy to Walne Zebranie Delegatów Kół i Sekcji Organizacji
Saperów oraz przedstawicieli innych Oddziałów
Saperskich niezrzeszonych powołało nową organizację pod nazwą „Stowarzyszenie Polskich
Saperów na Obczyźnie”, Biuletyn stał się pismem
wszystkich saperów na wygnaniu.
Format tytułu był niewielki. Z objętością bywało różnie. Prawdopodobnie wpływ na to miały
ograniczone środki wydawnicze. Liczba stron
oscylowała w granicach od 8 do 30. W piśmie poruszano – jak to przy biuletynach bywa – bieżące
sprawy z życia organizacji saperskich na obczyźnie. Często w „Saperze” spotkać można informacje o odejściu na wieczną wartę towarzyszy broni.
Napotkamy też na wspomnienia poszczególnych
saperów z walk o niepodległość Polski, cofając się
w nich do wojny polsko-bolszewickiej, czy nawet
do formacji legionowych.
Przez pewien okres stałą rubryką pisma były
głosy weteranów z Ameryki, którą zatytułowano
„Saperzy za oceanami”. Tu dowiedzieć się możemy o bolączkach dnia codziennego byłych saperów, którzy zmuszeni byli przez los pozostać na
emigracji w Argentynie, USA, czy Kanadzie. Były
też komunikaty i listy czytelników. Przy wrześniowych numerach informowano o „Święcie
sapera”. Nie zabrakło też miejsca na poezję. Przeglądając kolejne numery „Sapera” można wyczuć
tęsknotę za wolnym krajem i bije z okładek duża
doza wartości chrześcijańskich. Każda z nich była
wypełniona konkretnym przekazem; to z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości w listopadzie
1918 roku zamieszczono wspomnienia żołnierzy
o tym, jak zaciągali się do wojska, a to przy okazji
świąt Bożego Narodzenia pojawiała się poezja np. Ballada Wigilijna Macieja Kalenkiewicza.
W 40. rocznicę zwycięskiej bitwy nad bolszewikami, w nr. 3-4 z 1960 roku, prawie pół
numeru zajął tekst o zmaganiach z komuni-

stami w roku 1920 Karola Majewskiego, który
czytelnikowi przypomina kto był autorem tego
zwycięstwa: „(…) kierujemy się na Wawel, do
krypty w Wieży Srebrnych Dzwonów i chylimy
czoła przed prochami zwycięskiego wodza, który potrafił powziąć, w czasie i przestrzeni, śmiałą a trafną decyzję: piorunujące uderzenie znad
Wieprza (…)”. W numerach z lat 60. znajdowała
się także rubryka saperów kolejowych, którzy początkowo mieli osobne pismo, podobnie jak Koło
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Nr. 82
„Saper” i „Samopomocy Saperów”.
W latach 70. „Saper” zrobił krok do przodu
i zmienił szatę graficzną. Na stronach tytułowych
– podobnie jak w treści pisma - zaczęły pojawiać
się ikonografie. Przy okazji rocznic zamieszczano
zdjęcia z najważniejszych dla Polski miejsc pamięci, jak np. pomnik poświęcony pomordowanym w Katyniu przez Rosjan oficerom polskim.
Wartym podkreślenia może być fakt, że
na szpaltach biuletynu „Saper” często możemy
spotkać postać Marszałka Piłsudskiego. To wiele
mówi o kręgosłupie moralnym redakcji pisma,
z Adamem Julianem Szugajewem na czele. Byli
to ludzie niepokorni i kontestujący rzeczywistość
komunistyczną w Polsce, często przypominając
na łamach pisma, że w 1945 okupacja niemiecka zmieniła się na rosyjską. Interesującym w tym
znaczeniu był numer 102 „Sapera” z sierpnia roku
1980. W 60. Rocznicę pogromu bolszewików nad
Wisłą cały numer poświęcony był tym, którzy do
tego zwycięstwa się przyczynili, ze szczególnym
uwzględnieniem Józefa Piłsudskiego. Tytuł ten
nie był na marginesie życia społecznego w Londynie – a także i nad Wisłą - co potwierdzają
autorzy niektórych listów do redakcji „Sapera”,
wśród których odnajdziemy nawet Aleksandrę
Piłsudską, żonę Wielkiego Marszałka.
W grudniowym numerze z 1989 roku pojawiła się szczególna informacja. 19 lipca 1989 roku
zmarł Prezydent RP Kazimierz Sabat. Wskazuję
na ten wątek, ponieważ mówi ona wiele o stosunku Stowarzyszenia Saperów Polskich na Obczyźnie do ogólnej sytuacji politycznej rodaków.
Dla saperów i całej emigracji niepodległościowej,
a także i dla poszczególnych środowisk w kraju,
jedyną legalną władzą był rząd w Londynie.
W latach 90-tych, gdy polska odzyskiwała
wolność, „Saper” nadal był wydawany i nie zmienił swojej szaty ideowej. Nadal odwoływał się do
naszych najszlachetniejszych kart historii i próbował wpływać na postrzeganie rzeczywistości
na emigracji, ale po trosze też i w kraju. Wierzę, że
i dziś „Saper” pozostanie wierny swoim poprzednikom i nie zrezygnuje z formowania żołnierzy
współczesnego Wojska Polskiego. Uważam, że
warto kontynuować tę emigracyjną linię „Sapera”.
Adam Stefan Lewandowski

SAPER

JUBILEUSZ

Jubileusz 80. lat płk (s) mgr inż. Jerzego Roberta Jarzyny
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rodził się 7.06.1936 r. w Trzydniku powiat Kraśnik Lubelski. W 1953 roku
ukończył technikum administracyjno-gospodarcze MPM i rozpoczął pracę jako
technik ekonomista w Kraśnickiej Fabryce
Łożysk Tocznych. Służbę wojskową rozpoczął
w 1954 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły
Wojsk Inżynieryjnych (OSWInż) we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1957
roku. Dowodził plutonem i kompanią mostową w JW w Przemyślu i Inowrocławiu. Od
jesieni 1960 roku przeniesiony do OSWInż na
stanowisko dowódcy plutonu podchorążych
i młodszego wykładowcy cyklu kolejowego.
W 1962 r. skierowany na studia do Wojskowej
Akademii Technicznej (WAT), którą ukończył w 1967 r. jako magister inżynier budownictwa lądowego. Opracował i obronił pracę
dyplomową pt. „Projekt stalowej konstrukcji
mostu drogowego o rozpiętości od 30 do 130
m”. Jesienią w 1967 r. brał udział w konkursie
dydaktycznym do WAT, a w wyniku egzaminu
kwalifikacyjnego gen. prof. S. Kaliski zdecydował o objęciu stanowiska starszego inżyniera
w Katedrze Inżynierii Wojskowej Wydziału
Inżynierii i Geodezji.
Z WAT związany jest od 1967 r., a po pomyślnym ukończeniu 3 specjalistycznych studiów podyplomowych (Pedagogiczny - 1969,
Naukowej organizacji pracy – 1983, Organizacji i zarządzania w budownictwie – 1984
oraz 2 specjalistyczne kursy „Statystyka matematyczna i teoria podejmowania decyzji” –
1968/69 i „Ekonomiki budownictwa wojskowego” - 1970), pełni służbę kolejno na stanowiskach starszego inżyniera, starszego asystenta,
wykładowcy i starszego wykładowcy oraz założyciela - kierownika Pracowni Badań Operacji, następnie założyciela i kierownika Laboratorium Badania i Mierzenia Pracy, a także
kierownika Zakładu Technologii i Organizacji
Prac Inżynieryjnych (1990-1996).
Odbył praktyki zawodowe w jednostkach inżynieryjnych i komunikacyjnych WP
w Inowrocławiu i Modlinie Twierdza na
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stanowiskach Zastępcy Dowódcy ds. Operacyjno-Szkoleniowych oraz staże naukowe na
Politechnice Warszawskiej- 1978 i PAN. Brał
udział jako oficer łącznikowy w Centrum
Dowodzenia WP w wielu ćwiczeniach techniczno-operacyjnych krajowych i międzysojuszniczych np. pk. „Bariera73”, pk. „Wisła75”,
pk. „Bariera79”, pk. „Wisła85” oraz pk. „Odra-Nysa89” oraz zadaniach gospodarczo obronnych realizowanych przez wojsko np. trasy
berlińskiej, budowa mostu Syreny I, linii hutniczo-siarkowej, przerzut I i mostu Syreny II
a także w podróżach historyczno-wojskowych
z Akademią Sztabu Generalnego. Autor nowatorskich programów studiów podyplomowych
w WAT („Organizacji i zarządzania w budownictwie” oraz „Planowania i organizacji przedsięwzięć inżynieryjnych w komunikacji” i ich
wieloletni kierownik).
Zgromadził bogatą specjalistyczną bibliotekę, opracował zbiory albumów i przeźroczy, zestawy metodyczne i filmy monotematyczne do zajęć z przedmiotów technologia
i organizacja prac drogowych, ekonomika
budownictwa i logistyka. Inicjator i organizator studenckich obozów naukowo-badawczych oraz zajęć techniczno-terenowych na
wielu obiektach komunikacyjnych. Opracował i wdrożył specjalistyczne gry techniczno-decyzyjne (SGTD) do kształcenia studentów
i szkolenia kadry kierowniczej infrastruktury
obronnej oraz drogownictwa. Przeprowadził
ponad 17,5 tysiąca godzin wykładów i ćwiczeń z 14 przedmiotów specjalistycznych.
Wypromował około 150 magistrów i inżynierów budownictwa lądowego. Absolwenci wykonujący pracę pod jego kierownictwem byli
wyróżniani przez Rektora WAT i Dziekana
Wydziału. Był założycielem i opiekunem Kół
Naukowych Studentów (KNS) „Inżynieria”
i „Komunikacja”. Szczególnie cenił inicjatywy,
autorstwo i współautorstwo dwunastu skryptów, podręczników i monografii, m. in.: serii
4 skryptów nt. Organizacja wojskowych prac
inżynieryjnych - pt. „Technologia i organizacja pozyskiwania surowców”, „Mosty składane” - 2005, „Osłona techniczna infrastruktury
drogowej”-2006 i „Inżynieria eksploatacji infrastruktury drogowej w sytuacjach kryzysowych” - 2009.
Otrzymał 17 indywidualnych i zespołowych nagród rektorskich i dziekańskich. Był
kierownikiem i wykonawcą 13 prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki technicznej i techniczno-organizacyjnej działań
inżynieryjnych i transportowych oraz współwykonawcą 19 prac naukowo-badawczych
w tej tematyce. Uzyskał w 1992 roku tytuł Mistrza Techniki NOT (w latach 1995-2006 był
członkiem komisji FSNT NOT konkursu na
Mistrza Techniki).
Posiada rzadki wśród inżynierów dar intuicyjnego rozumienia systemowych uwarunkowań projektowania-budowania i eksploatowania obiektów inżynieryjno-komunikacyjnych,
które po kilkudziesięciu latach doświadczeń

był mu dany. Specjalizuje się w projektowaniu
wykonawczym (np. projekt budowy wiaduktów drogowych z aluminium, projekt zestawu
rozpoznawczo pomiarowego dróg i mostów,
projekt budowy i transportu schronów OC
typu „Cedr”) i kierowaniu bezpośrednim robotami budowlanymi oraz badaniach poligonowych (w skali naturalnej) zastosowań wojskowych konstrukcji składanych w budownictwie gospodarczo-obronnym.
Posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
drogowo-mostowej i rzeczoznawcy SITK (w zakresie programowania, mechanizacji i organizacji robót
drogowo-kolejowych) oraz rzeczoznawcy TNOiK (w zakresie przepływów
materialnych w budownictwie).
Kierował budowami lub
był inspektorem nadzoru inwestorskiego, a także konsultantem
i/lub badaczem ponad 40 dużych obiektów inżynierskich, m.in.: w Bieszczadach, Szczecinie,
Tarnobrzegu, Opolu Lubelskim, Sieradzu, Annopolu, Płocku, Mszczonowie, Wyszogrodzie
a przede wszystkim w Warszawie (specjalista
wykonywania robót pod ruchem).
Istotnym obszarem jego zaangażowania
społecznego jest działalność w stowarzyszeniach naukowo-technicznych, tj.: Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP
(SITK RP) - od 1962 r., Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) od 1976 r. oraz w Stowarzyszeniu Saperów Polskich (SSP) - od 2000 r. gdzie aktualnie pełni
kilka funkcji statutowych. Dodajmy, iż w SITK
RP (przez 40 lat) i TNOiK (30 lat) był inicjatorem i założycielem Kół Uczelnianych w WAT.
Zawsze aktywnie i umiejętnie popularyzował
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i techniczne WAT i WP. W środowiskach techniczno-twórczych uważany jest za ambasadora WAT.
Za wyróżniającą i efektywną działalność
dydaktyczno-organizacyjną oraz zawodowo-naukową otrzymał tytuł „Zasłużony Nauczyciel Akademicki” i wyróżniony został srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla
WAT” oraz uhonorowany wpisem do „Złotej
Księgi Dokonań WAT”(2011/60 lecie WAT).
Dotychczas odznaczony: ZKZ, SKZ, medalami ZMSZwSO, ZMZZdOK, „Komisji
Edukacji Narodowej”, „Zasłużony dla Pomorza”, „Zasłużony dla Warszawy”, „Zasłużony
dla Transportu RP”, „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych).
płk (s) prof. dr hab. inż. Jan Marszałek
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MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

SYSTEM KIEROWANYCH MIN PRZECIWPANCERNYCH – SKMP
Prezentowane były dotychczas maszyny i sprzęt inżynieryjny już wdrożone i użytkowane przez jednostki wojsk inżynieryjnych. Obecnie zaprezentujemy modele i prototypy maszyn i sprzętu inżynieryjnego, które zostały opracowane w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej
im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu i przeszły pozytywnie badania.
Przeznaczenie
System Kierowanych Min Przeciwpancernych (SKMP) - przeznaczony jest do budowania zapór inżynieryjnych, wpisujących się
w koncepcję inteligentnego pola walki. Jest środkiem bojowym, który
spełnia funkcję klasycznych min przeciwpancernych. SKMP umożliwia zwalczanie (zniszczenie lub uszkodzenie powodujące wyeliminowanie z walki) znajdujących się w zasięgu rażenia pojazdów opancerzonych (kołowych i gąsienicowych) oraz samochodów ciężarowych.
Przeznaczony jest dla pododdziałów wojsk inżynieryjnych szczebla
taktycznego.
System posiada możliwość pracy ciągłej przez okres 15 dni i jest
przystosowany do pracy w warunkach polowych w dzień i w nocy
oraz w różnych warunkach otoczenia i atmosferycznych. Przystosowany jest do pracy w terenie skażonym i może być obsługiwany przez
żołnierzy ubranych w indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Jest podatny na skuteczne prowadzenie zabiegów specjalnych,
tj. odkażania i dezaktywacji.
Skrócony opis
Czynnikiem rażącym kierowanej miny przeciwpancernej
(KMP) jest ładunek EFP. Miny KMP samoczynnie wykrywają
i identyfikują cel przy użyciu czujników sejsmicznych i akustycznych. Po identyfikacji celu następuje samoczynna decyzja o jego
likwidacji oraz nakierowanie ładunku EFP na nadjeżdżający pojazd przy wykorzystaniu anten akustycznych. Detonacja inicjowana jest sygnałem z czujnika termalnego wykonanego przez firmę VIGO System S.A. (www.vigo.com.pl). Nadzór nad SKMP
prowadzony jest drogą radiową za pomocą oprogramowania
do konfiguracji i obsługi zapór minowych.
W skład systemu wchodzi:
• sterownica,
• konfigurator,
• antena,
• radiostacja UFK,
• elektrownia polowa 1 kW,
• 21 szt. kierowanych min przeciwpancernych (KMP),
• zestaw maskujący,
• opakowania transportowe.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• Możliwość przebicia płyty pancernej
- nie mniej niż 100 mm
• Zasięg rażenia KMP		
- nie mniej niż 80 m
• Kąt rażenia KMP			
- 3600
• Średnica pola rażenia KMP		
- nie mniej niż 160 m
• Zalecany krok minowania		
- 80±10 m
• Zalecana odległość między rzędami min - 80±10 m
• Szerokość chronionej strefy		
- nie mniej niż 760 m
• Głębokość chronionej strefy
- nie mniej niż 360 m
Projekt realizowany był w ramach pracy rozwojowej finansowanej ze
środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Umowę pomiędzy Ministrem
Obrony Narodowej działającym poprzez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON a WITI na realizacji pracy podpisano 17.07.2008 r.
Obecnie realizowany jest etap wdrożeniowy.
Wdrożenie projektu realizuje konsorcjum: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w Bydgoszczy oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2
w Czernicy.
System na XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
w Kielcach (1-4.09.2015r.) został wyróżniony nagrodą DEFENDER, za
wyróżniające rozwiązanie techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
Opracował na podstawie materiałów WITI
mjr rez. mgr inż. Wacław Malej

SAPER

PREZENTACJA FIRMY

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
w Dęblinie
Prezentujemy Czytelnikom „Sapera” pierwszy fragment monografii poświęconej Wojskowym Zakładom Inżynieryjnym S.A.

O

kres działalności firmy od jej powstania można scharakteryzować jako czas stopniowego rozwoju oraz budowania
pozycji przedsiębiorstwa w sektorze wojskowym. Postęp
oparty był na wieloletnim doświadczeniu kadry inżynieryjnej, przy
jednoczesnym stosowaniu innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych metod produkcyjnych. Bogata i skomplikowana historia
tworzona przez liczne grono wspaniałych pracowników, ich niejednokrotnie ciężką i niezwykle wyczerpującą pracę. Przeobrażenie się
z dość ubogich Wojskowych Warsztatów Remontowych w latach
pięćdziesiątych do nowoczesnego przedsiębiorstwa, jakim są obecnie Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie doczekała się
opisania. Powstała Monografia poświęcona wszystkim pracownikom, którzy w niekwestionowany sposób, swoją ciężką pracą, oddaniem przyczynili się do budowy i prestiżu dzisiejszych Zakładów.
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie kontynuują tradycję
i działalność Wojskowych Zakładów Naprawczych, które powstały
Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 108/MON z dnia
24 grudnia 1958 r. na bazie Warsztatów Remontowych 1. Centralnej
Składnicy Sprzętu Inżynieryjnego. Jako Zakłady budżetowe WZN
w Dęblinie działały przez rok, Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 024/MON z dnia 23 grudnia 1959 r. zostały z dniem
1 stycznia 1960 r. przekształcone w gospodarstwo pomocnicze. Taki
status obowiązywał WZN w Dęblinie do 8 października 1964 r., Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 63/MON utworzone
wówczas zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Wojskowe
Zakłady Naprawcze – Dęblin”. Działalność przedsiębiorstwa sprowadzała się do naprawy i produkcji sprzętu inżynieryjno-saperskiego.
Nadzór nad Zakładami powierzono Ministrowi Obrony Narodowej,
zaś bezpośrednio podlegały pod Szefa Wojsk Inżynieryjnych MON,
którego wytyczne dla przedsiębiorstwa były wiążące. Zarządzeniem
Ministra Obrony Narodowej Nr 24/MON z dnia 15 kwietnia 1982 r.
w celu ujednolicenia nazw niektórych przedsiębiorstw państwowych, a także dostosowaniu do wykonywanych przez nie zadań, dotychczasową nazwę zmieniono na „Wojskowe Zakłady Inżynieryjne”.
WZInż. zostały od 1 stycznia 2008 r. skomercjalizowane i przekształcone w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Szczególne znacznie dla funkcjonowania Spółki ma konsolidacja Grupy PGZ S.A. Na mocy umowy wniesienia od dnia 29 maja 2014 r., pełnoprawnym właścicielem

WZInż S.A. jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Prezesem Zarządu
i Dyrektorem Naczelnym jest mgr Bernard Ściechowski, którego założeniem są inwestycje dążące do zwiększenia produkcji i modernizacji w Zakładach sprzętu inżynieryjnego stosowanego w Siłach
Zbrojnych.
Historia Zakładu rozpoczyna się w pierwszych latach po II Wojnie Światowej. Po wielu remontach i pracach adaptacyjnych zniszczonych częściowo, zabytkowych budowlach fortecznych dawnej
cytadeli Dęblin, zostały ulokowane przy 1. Centralnej Składnicy
Sprzętu Inżynieryjnego Warsztaty Remontowe. Wojskowe Zakłady
Naprawcze w 1959 r. jako warsztaty remontowe zostały wydzielone
z 1. CSSI w celu lepszego wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego. Zostały im przydzielone w 1959 r. budynki: warsztatu
mechanicznego i warsztatu stolarskiego, budynek tartaku, kotłowni, dwa budynki garażowe i trzy wiaty. Ówczesne międzynarodowe uwarunkowania geopolityczne były powodem przyśpieszonego
rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Dowództwo Układu
Warszawskiego rozpoczęło modernizację wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych w tym również Wojsk Inżynieryjnych. Siły Zbrojne PRL
zostały wyposażone głównie w sprzęt produkcji i na licencji radzieckiej, w tym sprzęt inżynieryjny do budowy umocnień fortyfikacyjnych, wszelkiego rodzaju prac ziemnych oraz sprzętu przeprawowego. Większość uzbrojenia była zbudowana na ciężkich podwoziach
gąsienicowych lub podwoziach samochodowych, z dużym ciężarem
własnym o wielkogabarytowej budowie. Ubogie wyposażenie hal
produkcyjnych Wojskowych Zakładów Naprawczych w urządzenia
dźwigowe, w maszyny remontowe oraz ich mała powierzchnia produkcyjna uniemożliwiały wykonywanie napraw głównych, jak i modernizacji sprzętu.
Koniecznością było zwiększenie zdolności remontowej i produkcyjnej, co wiązało się z pilną rozbudową infrastruktury i parku
maszyno-narzędziowego Zakładów, przeprowadzaniem szkoleń żołnierzy i kadry technicznej Jednostek Wojskowych w zakresie eksploatacji sprzętu inżynieryjnego. Zaangażowanie i determinacja wielu
pracowników w tym personelu kierowniczego w rozbudowę i rozwój, przyczyniło się do zrealizowania wielu zadań inwestycyjnych na
niespotykaną skalę w historii Zakładu.
c.d. w następnym numerze

