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OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Szanowni Czytelnicy,
W kolejnym, 48. numerze SAPERA kontynuujemy problematykę
związaną z życiem wojsk inżynieryjnych oraz kół Stowarzyszenia Saperów Polskich. Udostępniamy łamy
naszego pisma korespondentom tych
jednostek, którzy wykazują szczególną aktywność [CSWInż. i Chem.,
2.psap., 2. pinż.] Szkoda, że tak mało
otrzymujemy materiałów z kół SSP
[z małymi wyjątkami jak koło z Włocławka].
Kontynuujemy stały dział „Saperskie spotkania”, które wrosły
w życie naszej rodziny saperskiej i środowisko żołnierskie, stanowiąc nową, swoistą tradycję, a w nim 50 - lecie promocji Rocznika
1963, obchodzących swój Jubileusz 13 września 2013 r. we Wrocławiu,
W ramach Saperskiego Forum prezentujemy sprawozdanie
z posiedzenia Zarządu Głównego SSP, które odbyło się 19 października br. w Dęblinie.
Polecamy także reportaż „Listopadowe spotkania”.
Ponadto, wracamy do dawnej, stałej pozycji Felietony, esejem
JUBILEUSZE.
Jubileusze, to prezentacja Jubilata płk w st. spocz. mgr inż. Ryszarda Pindura.
Z obowiązku przypominam o przysyłaniu materiałów pocztą
elektroniczną lub na płytach CD.
Pozdrawiam

redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek

Temat z okładki

Szkolili VII zmianę
W październik br. do 2. stargardzkiego batalionu saperów przybyli żołnierze wchodzący w skład VII zmiany
PKW EUFOR/MTT Bośnia i Hercegowina w celu odbycia
szkolenia z zakresu przeciwdziałania Improwizowanym
Urządzeniom Wybuchowym CIED (Counter Improvised
Explosive Devices) oraz „świadomości minowej”.
Instruktor - starszy sierżant Dariusz Janicki rozpoczął
szkolenie od zajęć teoretyczno – pokazowych. Dzięki bogato wyposażonej sali wykładowej batalionu w tablice poglądowe, makiety i eksponaty pozorujące improwizowane
urządzenia wybuchowe stosowane przez terrorystów, żołnierze mogli bliżej poznać zagrożenie, z którym mogą się
spotkać podczas misji.
W drugim dniu szkolenia, przyszedł czas na zajęcia praktyczno - dynamiczne zorganizowane na poligonie przykoszarowym w Stargardzie Szczecińskim. Tam,
instruktor C-IED starszy sierżant Dariusz Janicki wraz
z żołnierzami kompanii saperów przygotowali „ścieżkę
saperską”, gdzie szkoleni mieli za zadanie rozpoznać
i wskazać miejsca niebezpieczne oraz przygotowane zasadzki z wykorzystaniem IED. Szkolenie praktyczne nie
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mogłoby się odbyć bez pomocy 2 kompanii z 3 batalionu piechoty
zmotoryzowanej, która użyczyła Kołowych Transporterów Opancerzonych „ROSOMAK”.
Dodatkowo, „misjonarze” zostali zapoznani z taktyką i procedurami działania podczas rozpoznania drogi marszu, działania
w wypadku wykrycia IED, min pułapek i pól minowych, ataku
z użyciem IED, z minami przeciwpancernymi i przeciwpiechotnymi, innymi środkami oraz przedmiotami niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego, występującymi na terenach byłej Jugosławii.
Jak podaje starszy sierżant Dariusz Janicki, kursanci byli bardzo
zadowoleni ze szkolenia prowadzonego przez saperów. Stwierdzili,
że mieli niepowtarzalną okazję poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę
dotyczącą wielu nowych metod, sposobów, procedur oraz taktyk
stosowanych przez przeciwnika jak i tych przeciwdziałających, realizowanych przez wojska własne.
To dobra lekcja misyjna - stwierdził dowódca VI zmiany PKW
EUFOR/MTT, podpułkownik Krzysztof Karczewski.
Podsumowując szkolenie, dowódca 2. stargardzkiego batalionu
saperów, podpułkownik Sławomir Szwemin życzył wszystkim szkolonym, aby nigdy nie musieli praktycznie wykorzystywać zdobytej
wiedzy. Wspólne, pamiątkowe zdjęcie dowódcy batalionu ze szkolonymi, zakończyło jakże ważne przedsięwzięcie przygotowujące
żołnierzy do bałkańskiej misji.
Judyta Młynarczyk

Pismo dotowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON i dofinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
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Analiza i ocena dyscypliny w 2.pinż

W

dniu 23.09.2013 r. w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym odbyła się półroczna analiza i ocena dyscypliny. Odprawę
poprowadził dowódca pułku płk Piotr Sołomonow, w której
uczestniczyli: przedstawiciel Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu mjr Damian Gross, komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej
w Inowrocławiu st. chor. szt. Grzegorz Morawski, kadra dowódcza, kierownicy składów, szefowie sekcji, psycholog, rzecznicy dyscyplinarni, pełnomocnik ds. podoficerów oraz inspektorzy bhp i ppoż. Po wprowadzeniu
dowódcy pułku, głos zabrali przedstawiciel Wojskowej Prokuratury Garnizonowej, a następnie przedstawiciel Placówki Żandarmerii Wojskowej,
którzy przedstawili przestrzeganie dyscypliny wojskowej przez żołnierzy
pułku w I półroczu 2013 roku oraz przewidywane zagrożenia w dyscyplinie wojskowej w drugiej połowie roku w Garnizonie Inowrocław. Zastępca
dowódcy pułku ppłk Marek Wawrzyniak omówił dyscyplinę w trakcie
szkolenia i jej wpływ na działalność szkoleniowo-metodyczną. Szef sztabu pułku ppłk Wojciech Krajewski przedstawił ocenę poziomu pełnienia służb dyżurnych oraz dyscyplinę w działalności logistycznej w pułku.
Inspektor bhp Anna Makowiecka przybliżyła przyczyny, rodzaje wypadków urazowych i ich skutek na funkcjonowanie jednostki. W następnej
kolejności głos zabrał szef sekcji wychowawczej mjr Artur Wiśniewski,
który przestawił szczegółowy stan dyscypliny pułku za I półrocze 2013 r.,
a w tym realizację postawionych zadań i proponowane zamierzenia na II
półrocze 2013 r. Omówił stan dyscypliny w poszczególnych korpusach
osobowych, podkreślił też wagę tworzenia i utrzymania warunków do
przestrzegania dyscypliny wojskowej. Zwrócił uwagę na niedociągnięcia,
które popełniane były w działalności wychowawczej.
Podsumowując naradę dowódca pułku płk Piotr Sołomonow ocenił
poziom przestrzegania dyscypliny w pułku. Podkreślił, że dla utrzymania
dobrego stanu dyscypliny najważniejsze jest tworzenie odpowiednich warunków do przestrzegania prawa i dyscypliny wojskowej, prowadzenie

profilaktyki wychowawczej i psychologicznej, zapobieganie patologiom
społecznym w życiu wojskowym, diagnozowanie zagrożeń, eliminowanie
naruszeń dyscypliny, wyciąganie wniosków dyscyplinarnych i prawnych,
zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym, doskonalenie metodyki
szkolenia żołnierzy z przedmiotów kształcenie obywatelskie oraz właściwa
profilaktyka i dyscyplina wojskowa. Na zakończenie podziękował uczestnikom odprawy za ich zaangażowanie w kształtowanie dyscypliny w pułku oraz postawił zadania do realizacji w obszarze dyscypliny wojskowej na
II półrocze 2013 r.
kpt. Sylwester Ludwiczak

Poznają zapach prochu

P

rzed żołnierzami służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych jeden z najważniejszych dni w ich wojskowym życiu, to
pierwsze strzelanie z użyciem ostrej amunicji.
Przygotowania do pierwszego strzelania poprzedził cykl zajęć teoretycznych i praktycznych ze szkolenia ogniowego, których celem było nabycie i utrwalenie wiedzy niezbędnej do właściwego, a przede wszystkim
bezpiecznego wykonania strzelania z kbk AKMS.
„Zajęcia z wykonywania łącznych czynności do strzelania z karabinka
na celność i skupienie to jedne z ważniejszych zajęć przed pierwszym strzelaniem z użyciem amunicji ostrej” – mówi dowódca 1 kompanii szkole-

nia podstawowego, kapitan Marcin Otręba – „To właśnie w trakcie tych
zajęć żołnierze kompleksowo ćwiczą właściwe wykonywanie wszystkich
czynności, które w przyszłym tygodniu będą im niezbędne na strzelnicy”.
Szkolenie ogniowe to szereg realizowanych zagadnień, których właściwa realizacja zadecyduje o ostatecznym wyniku strzelania każdego
żołnierza.
„Jak mówi powiedzenie diabeł tkwi w szczegółach. Aby stać się dobrym
strzelcem trzeba zawsze pamiętać o „drobnostkach”: prawidłowym przyjmowaniu postawy strzeleckiej, właściwym ściąganiu języka spustowego, czy też
odpowiednim zgrywaniu przyrządów celowniczych.” – podkreśla dowódca
plutonu szkolenia podstawowego, podporucznik Tomasz Kutrowski –
„Dlatego też w trakcie zajęć ze szkolenia ogniowego wszystkie realizowane
zagadnienia są równie ważne.” – podkreśla oficer.
„Na strzelanie z użyciem ostrej amunicji czekamy praktycznie już od
dnia wcielenia… Nie da się ukryć, iż dla większości z nas pierwsze strzelanie wiązać się będzie z odrobiną stresu…” – mówi jeden ze szkolonych
elewów – „Jednakże mamy nadzieję, że odrobina stresu zadziała na nas
tylko motywująco”.
Kadra kompanii z ogromnym zaangażowaniem przekazuje wiedzę
swoim podwładnym, a najwyraźniej da się to zaobserwować w trakcie
tzw. wzorowego pokazu i pokazu z objaśnieniem, kiedy to instruktor krok
po kroku omawia wszystkie wykonywane czynności.
„Instruktorzy muszą ciągle zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości w realizacji określonego zadania, nawet na te które mogą wydawać się
szczegółami…” – mówi dowódca kompanii – „To właśnie te szczegóły maja
najczęściej wpływ na końcowy efekt strzelania.”
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
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Wrocławscy elewi ślubowali Ojczyźnie
27. września 2013 roku, w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, odbył się uroczysty apel z okazji złożenia
przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

N

a terenie wrocławskiego Centrum Szkolenia, przybyłych gości,
powitał Komendant Centrum, pułkownik Andrzej Dutka. Swoją
obecnością zaszczycili nas goście honorowi, przyjaciele i sympatycy inżynierii wojskowej, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych
Wrocławia, reprezentanci władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz kombatanci.
W murach naszej jednostki gościli m.in.: Szef Oddziału Szkolnictwa
Wojskowego – pułkownik Zbigniew Błażewicz, były Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej – generał Józef Rzemień,
Doradca Wojewody Dolnośląskiego – pani Anna Wróbel, przedstawiciel
Prezydenta Wrocławia – pułkownik Ireneusz Kaźmierski.
Wokół placu apelowego zgromadziły się również tłumy szczególnych
gości, a mianowicie bardzo licznie przybyłe rodziny wraz z przyjaciółmi
i znajomymi przysięgających żołnierzy. W uroczystości, w ramach „Dnia
Otwartego Koszar”, uczestniczyły również przedszkolaki oraz uczniowie
wrocławskich szkół, którzy mieli okazję zapoznać się z wrocławskim Centrum od wewnątrz.
„Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza…, to nie tylko uroczystość i nie
tylko słowa. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz Waszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.
Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą każdego dnia należy godnie reprezentować wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia
Polaków.” – tymi słowami zwrócił się do naszych najmłodszych służbą kolegów i koleżanek pułkownik Andrzej Dutka – „W tak uroczystym dniu
życzę Wam pomyślności i zadowolenia w służbie, a także satysfakcji z dobrze
wypełnianego obowiązku żołnierskiego. Życzę również, aby najlepsi z Was
zrealizowali swoje marzenia i otrzymali przydziały służbowe w Narodowych
Siłach Rezerwowych, a w przyszłości zostali żołnierzami zawodowymi.”
Na komendę dowódcy uroczystości majora Grzegorza Wincka, Komendanta Ośrodka Szkolenia Podstawowego, przed front szyku wystąpił
poczet sztandarowy oraz delegacja żołnierzy wyróżnionych złożeniem
przysięgi wojskowej na sztandar w składzie: szeregowy elew Norbert Barski, szeregowy elew Kewin Kowalski, szeregowy elew Dawid Sadowski,
szeregowy elew Łukasz Rybak.
„Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – rozległ się głos 284.
żołnierzy służby przygotowawczej, wypowiadających słowa przysięgi
wojskowej.
Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielili wspólnie Ewangelicki Dziekan Wojsk Lądowych, ksiądz podpułkownik Sławomir Fonfara oraz kapelan wrocławskiego Centrum, ksiądz major Marcin Kwiatkowski.
„My Rodzice, jesteśmy z Was dumni!” – te wyjątkowe słowa padły
w trakcie uroczystości z ust pana Mirosława Stawskiego, który zabrał głos
w imieniu wszystkich rodziców – „Pragnę serdecznie podziękować dowód-
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com i wychowawcom za cierpliwość i zaangażowanie włożone w wyszkolenie naszych synów i córek.”
„Mamy świadomość, że droga którą wybraliśmy nie zawsze będzie łatwa
i przyjemna, czeka nas zapewne wiele trudu i pracy, ale chcę w imieniu koleżanek i kolegów zadeklarować nasze poświęcenie i chęć rozwoju w zgłębianiu
naszych wojskowych pasji… Otworzyliśmy nowy rozdział naszego życia!” –
mówił szeregowy elew Piotr Konieczny, który zabrał głos w imieniu bohaterów dzisiejszego, wojskowego święta.
Zgodnie z Rozkazem Komendanta Centrum, za wzorowe wypełnianie
obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscyplinie,
listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: szeregowy elew Anna Dziuk,
szeregowy elew Katarzyna Nowak, szeregowy elew Piotr Konieczny,
szeregowy elew Wojciech Gaida, szeregowy elew Adrian Dymowski,
szeregowy elew Mariusz Kowalczyk.
Cała szóstka wystąpiła przed front szyku, gdzie w obecności swoich rodziców, odebrała wymienione wyróżnienie.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, znajdującego się na
wyposażeniu wrocławskiego Centrum, na czele której przemaszerowała
kompania honorowa pod dowództwem podporucznika Macieja Perlaka, wystawiona przez batalion zabezpieczenia. Maszerującym w defiladzie
przygrywała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych na czele z kapelmistrzem, majorem Mariuszem Dziubkiem.
Z chwilą podania ostatniej komendy rodziny ruszyły na plac apelowy.
Żołnierze z dumą prezentowali się swoim najbliższym. Dla wszystkich była
to chwila wyjątkowa, która na pewno na zawsze pozostanie w Ich pamięci.
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, szer. Łukasz Dukat
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Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. GOPŁO-13

W

dniach 30.09-03.10.2013 r. 2. Inowrocławski Pułk
Inżynieryjny brał udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. GOPŁO-13 Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych. Ćwiczącym pułkiem dowodził ppłk
Marek Wawrzyniak, a pracą sztabu na stanowisku dowodzenia
kierował ppłk Tomasz Baranowski. Podczas ćwiczenia doskonalono indywidualne i zespołowe umiejętności pracy obsady
ćwiczących komórek funkcjonalnych SD w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych stanowiskach. W czasie ćwiczenia zgrywano systemy dowodzenia, wsparcia inżynieryjnego, zabezpieczenia logistycznego i medycznego, OPBMR, OPL
oraz rozpoznania. Celem ćwiczenia było ujednolicenie przyjętych rozwiązań organizacji pracy na stanowiskach dowodzenia.
Z ramienia kierownictwa ćwiczenia przyjęte rozwiązania przez
organ dowodzenia pułku na bieżąco oceniał Zespół Analizy,
Oceny i Omówienia w składzie płk Marek Sarnowski i ppłk
Tomasz Ciechacki. Funkcjonowanie stanowiska dowodzenia
sprawdził Zastępca Szefa IWsp SZ – Szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński. Ćwiczenie osiągnęło swój cel, a wnioski posłużą do ukierunkowania dalszej działalności pułku.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia plut. Karolina Sparzyńska

Szkolenie poligonowe batalionu logistycznego

W

dniach 16-28.09.2013 r. batalion logistyczny, dowodzony
przez ppłk Mirosława Musioła z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, szkolił się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Szkolenie skorelowane
było ze szkoleniem batalionu drogowo-mostowego 2. pinż i połączone
z ćwiczeniami żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy NSR.
W czasie szkolenia doskonalono nabyte wcześniej przez żołnierzy
batalionu umiejętności realizacji zadań na stanowiskach funkcyjnych
w warunkach polowych, zagadnienia szkolenia taktycznologistycznego, szkolenia strzeleckiego oraz innych przedmiotów
szkolenia bojowego, których nie można efektywnie realizować
w warunkach garnizonowej bazy szkoleniowej. Żołnierze rezerwy
mieli możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności z zakresu wy-
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szkolenia indywidualnego, pogłębienia wiedzy na temat sprzętu pododdziałów logistycznych, zasad jego obsługiwania i użytkowania,
jak również zaznajomienia się z nowym sprzętem, który w ramach
modernizacji SZ został wprowadzony na wyposażenie jednostki. Następnie realizowali oni zadania specjalistyczne na zajmowanych stanowiskach, w strukturach pododdziałów batalionu. Żołnierze rezerwy mieli możliwość odbycia strzelania z broni etatowej. Końcowym
etapem szkolenia poligonowego były zajęcia taktyczno-logistyczne,
sprawdzające wyszkolenie plutonów kompanii zaopatrzenia oraz
kompanii remontowej. Plutony wykonały zadania osiągając dobre
i bardzo dobre oceny.
kpt. Sylwester Ludwiczak
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Rozśpiewana druga kompania
7. października br., o miano najlepszego pododdziału służby przygotowawczej, w wykonaniu wojskowej piosenki marszowej, rywalizowały pododdziały Ośrodka Szkolenia Podstawowego.

O

twarcia konkursu dokonał Komendant Centrum pułkownik
Andrzej Dutka, a maszerujące kolejno plutony oceniane
były przez jury złożone zarówno z żołnierzy zawodowych,
jak i przedstawicieli Klubu Centrum.
W trakcie konkursu pododdziały oceniane były zarówno pod
względem doboru repertuaru, wykonania muzycznego, a także poziomu przemarszu kolumny.
Druga kompania szkolenia podstawowego, dowodzona przez kapitana Ireneusza Kusiaka, zdobywając trzy pierwsze miejsca okazała
się bezkonkurencyjna.
Pierwsze miejsce i tytuł „najlepszego pododdziału służby przygotowawczej w wykonaniu wojskowej piosenki marszowej” zdobył
1 pluton 2 kompanii szkolenia podstawowego, dowodzony przez
porucznik Agnieszkę Franczak, w piosence „Piechota”.
Drugie miejsce przypadło kolumnie marszowej 4 plutonu
2 kompanii prowadzonej przez podporucznika Emila Sarbiana,
z piosenką pt. „I kadrowa”.
Trzecie miejsce zajęła kolumna marszowa kaprala Dominika
Zawadzkiego – 3 pluton 2 kompanii szkolenia podstawowego,
z piosenką „Rogatywka”.
Gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik

Rezerwiści w szeregach 2 Pułku Saperów

W

dniu 8 października bieżącego roku w 2. Mazowieckim
Pułku Saperów po kilku latach odbyło się wcielenie żołnierzy rezerwy w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. Na poranną rejestrację zgłosiło się 32 żołnierzy rezerwistów,
którzy oprócz przejścia standardowych procedur mieli również możliwość zapoznania się z historią i tradycjami 2. Pułku Saperów, Nowego
Dworu Mazowieckiego i Twierdzy Modlin, jak i również uczestniczyli
w projekcjach materiałów filmowych zrealizowanych podczas uroczystości historyczno-patriotycznych z udziałem naszej jednostki.
Wcieleni rezerwiści podczas dziesięciodniowego pobytu w 2. Puł-
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ku Saperów odbyli krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, których celem
było m.in. podtrzymywanie i systematyczne doskonalenie ich umiejętności, przygotowanie do realizacji zadań wynikających z nadanych
przydziałów na stanowiska służbowe w sytuacji zagrożeń militarnych,
podczas pokoju oraz działań bojowych i w warunkach klęsk żywiołowych. Powyższe ćwiczenia z pewnością pozytywnie wpłynęły na
kształtowanie cech dowódczych i organizatorskich żołnierzy rezerwy,
czyli cech i walorów niezbędnych do funkcjonowania w warunkach
bojowych.
Michał Dudek
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Spektakularny sukces naszych siłaczy
Wicemistrzostwo Polski w kategorii +120 kg kapitana Artura
KICZUKA i medale w III. Otwartych Mistrzostwach Powiatu Średzkiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn to bilans weekendowych zawodów z udziałem siłaczy wrocławskiego Centrum.

S

zczęśliwy dla naszych zawodników weekend rozpoczął się 12. października, turniejem rozgrywanym pod patronatem honorowym
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza
Środy Śląskiej – III. Otwartych Mistrzostw Powiatu Średzkiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Reprezentanci wrocławskiego Centrum Szkolenia, uzyskanymi wynikami potwierdzili wysoką formę już na początku sezonu.
Sierżant Krzysztof Chowaniak w kategorii wagowej +110 kg, wynikiem 200 kg, zajął II miejsce, starszy kapral Miłosz Kazimierski
w kategorii wagowej do 92,5 kg z wynikiem wyciśniętych 172,5 kg był
III-ci. Starszy szeregowy Michał Jędrzejak z wynikiem 120 kg zajął VIII
miejsce w kategorii do 82,5 kg, a starszy szeregowy Marcin Garbas, który przebywa w Centrum na kursie specjalistycznym, wygrał kategorię do
75 kg wynikiem 170 kg.
Kierownikiem reprezentacji, odpowiedzialnym za udany występ
naszych żołnierzy był kapitan Artur Kiczuk, który dał pokaz swoich
umiejętności w zorganizowanych w Przylesiu III. Mistrzostwach Polski
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym.
Kapitan Artur Kiczuk, na codzień dowódca kompanii drogowo –
mostowej batalionu zabezpieczenia wrocławskiego Centrum, wyciśniętym ciężarem 217,5 kg zdobył tytuł Wicemistrza Polski w swojej kategorii
wagowej.
Uzyskane przez naszych reprezentantów wyniki sportowe napawają
optymizmem, zwłaszcza że już wkrótce (26. października br.) na terenie
wrocławskiego Centrum rozegrane zostaną II. Dolnośląskie Mistrzostwa
Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW.
Więcej informacji o II. Dolnośląskich Mistrzostwach Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW znajdziecie na naszej stronie
internetowej:
Tekst: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik
Zdjęcia: Archiwum CSWInż.iChem.

Ćwiczenie ROSOMAK 13

O

d 10 do 16 września stargardzcy saperzy uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej ROSOMAK 13 na temat „Planowanie, organizowanie i prowadzenie działań obronnych w terenie lesistym w I rzucie
dywizji na głównym wysiłku obrony”.
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Stanowisko dowodzenia 2. stargardzkiego batalionu saperów
zostało rozwinięte na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia w Stargardzie Szczecińskim. Ćwiczenie praktyczne składało się
z następujących elementów: organ dowodzenia (Dowódca, Grupa Planowania i Dowodzenia, Grupa Wsparcia), węzeł łączności, komenda
stanowiska dowodzenia, grupa zabezpieczenia (oficer dyżurny i warta
SD, posterunek obserwacyjny, zapasowe źródło zasilania, część stołówkowa z miejscem wydawania posiłku, część noclegowa na bazie
namiotów NS-10, zabezpieczenie sanitarne).
Podczas części głównej ćwiczenia prowadzono wsparcie inżynieryjne działań obronnych 12. Brygady Zmechanizowanej oraz planowano wsparcie inżynieryjne podczas kontrataku.
Oprócz typowej pracy sztabowej, w trakcie ćwiczenia żołnierze
zostali także sprawdzeni pod względem umiejętności i wiedzy na
temat posługiwania się maskami przeciwgazowymi, postępowania
w sytuacji schwytania jeńców oraz działania na wypadek napadu.
Z wszystkich tych zadań żołnierze 2. stargardzkiego batalionu
saperów wywiązali się wzorowo i sumiennie co zaowocowało wysoką
oceną podczas kontroli przełożonych.
Judyta Młynarczyk
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Współpraca z Liceum

1

6 października 2013 podpułkownik Sławomir Szwemin podpisał porozumienie o współpracy 2. stargardzkiego batalionu saperów z II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim. Porozumienie zostało zawarte na
mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie wprowadzenia
zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Współpraca 2. stargardzkiego batalionu saperów z klasami o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” ma na celu między innymi: kształtowanie pozytywnego wizerunku
oraz promocję profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej, wychowanie patriotyczne
i edukację pro obronną młodzieży liceum, upowszechnianie tradycji
oraz promocji dokonań i osiągnięć 2. stargardzkiego batalionu saperów i liceum oraz integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży
szkolnej. Dyrektor szkoły pan Andrzej Kałuża jak i dowódca podpułkownik Sławomir Szwemin liczą na owocną współpracę. Obaj Panowie podczas spotkania wymieniali się przykładami umiejętności jakie
mogliby zdobyć przyszli żołnierze.
Dzięki porozumieniu uczniowie z klas o profilu „Bezpieczeństwo
publiczne” będą mieli okazję prócz wiedzy teoretycznej, jaką zdobywają w szkole poznać pracę saperów z bliska. Saperzy zaś będą mogli
podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym oraz sprawdzić się
w roli szkoleniowców.
Szkolenia w 2. stargardzkim batalionie saperów oraz na poligonie
wojskowym na pewno zaowocują nowymi doświadczeniami uczniów
i chęcią do tego by związać się z mundurem na dłużej.

Wciąż rosnąca liczba chętnych do pracy w służbach mundurowych, świadczy o tym , że dzisiaj jest to zawód stanowiący atrakcyjną
ofertę dla młodych ludzi.
Judyta Młynarczyk

ŚWIĘTO PATRONA SAPERÓW POLSKICH
W dniu 20.11.2012 r. w Parafii
Wojskowej w Rembertowie odbyła
się uroczysta msza św. ku czci św.
o. kpt inż. Rafała Kalinowskiego –
patrona Saperów Polskich.

W

e Mszy św. wzięła udział
delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich
z wiceprezesem Zarządu Głównego
płk. Tomaszem Boguckim; prezesem koła nr 13 SSP w Rembertowie
płk. prof. Pawłem Cieślarem; redaktorem naczelnym kwartalnika SAPER płk. Wiesławem L. Ząbkiem,
płk. Ryszardem Pindurem i ppłk.
Leszkiem Sadurą.
Zabierając głos na zakończenie
Mszy św. proboszcz parafii wojskowej ks. prałat kmdr prof. Leon Szot,
podkreślił więzy łączące saperów
z kpt. inż. św. o. Rafałem Kalinowskim, i wyraził przeświadczenie, iż
wojskowa świątynia zawsze będzie
dla nich otwarta.
Wies-Lech

4(48) 2013

7

SAPERSKIE FORUM

Posiedzenie Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Saperów Polskich

Z

godnie z Programem Działania, w dniu 19-20 października
2013r. w 1.Batalionie Drogowo-Mostowym w Dęblinie odbyło
się posiedzenie Zarządu Głównego SSP. Otwierając posiedzenie prezes Stowarzyszenia płk Tadeusz Dzikowski powitał przybyłych członków Zarządu, przewodniczących terenowych kół i zaproszonych gości oraz Honorowych Członków SSP. Przedstawił główne
przedsięwzięcia czekające Stowarzyszenie w 2014 r. zwracając szczególną uwagę na obchody Święta Sapera w Warszawie, i Gozdowicach
i na środkowej Wiśle m.in. w Skurczy oraz planowane w tym zakresie
przedsięwzięcia, m.in.: sesję popularno-naukową o udziale saperów
polskich na środkowej Wiśle, w dniach 3-4.06.2014 r. w CBW w Warszawie; podróży historycznej i uroczystościach w Skurczy, w dniu
8 sierpnia 2014 r.; wycieczki do Włoch pod Monte Cassino. Zaapelował do prezesów kół o nadsyłanie materiałów do redakcji kwartalnika SAPER z życia i działalności terenowych kół Stowarzyszenia, gdyż
w nadsyłanych do Redakcji materiałach dominuje korespondencja od
rzeczników prasowych jednostek inżynieryjnych. Osobny problem to
uporządkowanie spraw związanych z kwaterami saperskimi na Cmentarzu Północnym w Warszawie i zagospodarowanie środków pieniężnych przekazanych w testamencie przez śp. płk Jana Noszczyńskiego.
Sekretarz Zarządu Głównego płk Grzegorz Misiak omówił zadania
zawarte w „Programie działania ZG SSP w 2013 roku” oraz uchwałach
VI Kongresu SSP. I Wiceprezes ZG płk Marian Kasperski przedstawił
projekt „Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej „Za Rozminowanie Kraju”, a także: propozycje składu osobowego „Zespołu Redakcyjnego do opracowania kroniki Stowarzyszenia Saperów Polskich”
i propozycję uchwał wypracowanych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego SSP w dniu 5 listopada 2013 r. II Wiceprezes płk Tomasz Bogucki omówił: wypracowaną na posiedzeniu Prezydium ZG
SSP propozycję zasad i procedur pochówku w Kwaterze Saperów na
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Cmentarzu Północnym w Warszawie; powołanie Zespołu Doradczego ds. Kwatery Saperów oraz propozycję uchwały w tym zakresie. Po
przerwie w obradach skarbnik Zarządu ppłk Tomasz German przedstawił informację o stanie finansów ZG SSP i podjętych działaniach
celem pozyskania dalszych środków finansowych, a sekretarz ZG SSP
płk Grzegorz Misiak przedstawił założenia do „Programu działania
ZG SSP w 2014 r.”, skupiając uwagę na obchodach wysiłku saperskiego w 1944 r. na środkowej Wiśle, konferencji popularno-naukowej
w CBW i wycieczce do Włoch, na miejsce bitwy pod Monte Cassino. W kolejnym punkcie programu posiedzenia omówiono Centralne
Obchody Święta Sapera w Warszawie i w Gozdowicach oraz zakres
przedsięwzięć dotyczących SSP.
W toku żywej dyskusji z udziałem prezesów kół omówiono:
przedsięwzięcia związane z uczczeniem 70 rocznicy walk saperów
na środkowej Wiśle w 1944 r.; rocznicę bitwy pod Monte Casino
w 2014 r.; pikniku saperskiego w Czerwińsku nad Wisłą; uhonorowania członków wspierających Stowarzyszenie; dbałości o miejsca
pamięci związanych z saperami szczególnie w dniach 16.04 i w Święto
Zmarłych.
Na zakończenie posiedzenia podjęto 5 uchwał.
Owocne obrady podsumował Prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski, dziękując za żywą dyskusję i udzielone wsparcie Prezydium ZG
SSP w realizacji zadań statutowych. Poinformował, iż następne posiedzenie zaplanowane jest na 10 października br. Podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu. Następnie zaprosił
uczestników spotkania na kolację integracyjną zorganizowaną przez
1. Batalion Drogowo-Mostowy przy wydatnej pomocy członków Koła
SSP, na placu rekreacyjnym nad Wisłą.
Wiesław Leszek Ząbek
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UCHWAŁY ZG SSP
UCHWAŁA Nr 11/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia
19.10.2013 r. ,
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG SSP dot. nadania
Odznaki Honorowej „Za ROZMINOWANIE KRAJU” w 2013 r.
UCHWAŁA Nr 12/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia
19.10.2013 r.,
w sprawie wysokości opłacanych składek członkowskich i ich podziale
UCHWAŁA Nr 13/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia
19.10.2013 r.,
w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej
„Za Rozminowanie Kraju”
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UCHWAŁA Nr 14/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia
19.10.2013 r.,
w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do opracowania Kroniki Stowarzyszenia Saperów Polskich
UCHWAŁA Nr 15/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia
19.10.2013 r.,
w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw „Kwatery
Saperów WP”.
red.
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LISTOPADOWE SPOTKANIA
„Zostawiamy Wam ten grób naszego brata – minera z nadzieją, że będzie on zachowany w Waszej wiecznej pamięci..”

T

o przesłanie śp. płk Michała Rezieckiego, wypowiadane
podczas każdego minerskiego pogrzebu ma i dziś swoistą
wymowę. Stało się t za sprawą Szefostwa Inżynierii Wojskowej MON i Prezydium ZG SSP, rokrocznie organizujących przed
Świętem Zmarłych odwiedziny kwater saperów, którzy odeszli na
wieczną wartę.
Wizyty te stanowią nie tylko tradycję wpisaną w naszą polska
kulturę ale również wyraz trwałej więzi społeczności saperskiej,
wiecznej pamięci o nich, zachowane w naszych sercach i wspomnieniach.
W tegorocznych [30 października] odwiedzinach grobów saperskich na cmentarzach warszawskich wzięli udział: gen. bryg. Bogusław
Bębenek; płk Tadeusz Dzikowski; płk Tomasz Bogucki; płk Wiesław
L. Ząbek; ppłk Leszek Sadura, ppłk Soroka, a z ramienia FSRiWSZRP
gen. bryg. Ryszard Żuchowski. Odwiedziny grobów poprzedziło zło-
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żenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy na płycie czerniakowskiej
pod pomnikiem Chwała Saperom w Warszawie. Na cmentarzu powązkowskim, dawnym wojskowym zapalono znicze na grobach min:
śp. gen. dyw. Czesława Piotrowskiego; śp. gen. bryg. Jana Szymanowskiego; śp. gen. bryg. Stanisława Świnarskiego; śp. płk Adama Szegidewicza śp. płk Ryszarda Bochenka; śp płk Franciszka
Kuczmarskiego; śp. ks. Jana Mrugacza. Na Cmentarzu północnym
w kwaterach saperskich min: śp. gen. bryg. Leopolda Raznowieckiego; śp. płk Michała Rezieckiego, śp. płk Zdzisława Gruszeckiego;
śp. płk Tadeusza Sibilskiego; śp. płk Jana Noszczyńskiego i śp. płk.
Władysława Piekarczyka. Odwiedzono również symboliczne mogiły
tych co zostali zamordowani w Katyniu i zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Zapalano znicze, w geście uczczenia pamięci tych co odeszli.
Pochyliły się w zadumie głowy uczestników listopadowego spotkania, a wspólne zdjęcie udokumentowało pamięć o tych co odeszli na
wieczną saperską wartę.

SAPER

SAPERSKIE ŚWIĘTOWANIE

W

dniu 3 listopada 2012 r. odwiedziny grobów saperskich
na cmentarzu powązkowskim i rembertowskim zorganizowała redakcja SAPERA. Szczególnej symbolicznej
wymowy nabrały odwiedziny mogiły niedawno zmarłego zastępcy
redaktora naczelnego kwartalnika SAPER, śp. płk Kazimierza Nicińskiego.. Czcząc pamięć odwiedziliśmy też groby Jego przyjaciół
z którymi przyjaźnił się i współpracował, śp: kpt Erwina Łacioka, śp.
płk Józefa Matysiewicza, śp. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, który zginał w katastrofie pod Smoleńskiem. Na cmentarzu rembertow-

Kwatera śp. gen. Czesława Piotrowskiego

Kwatera śp. płk. Kazimierza Nicińskiego
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skim, odwiedzono groby m.in.: płk Zbigniewa Wierzbickiego i płk
Kazimierza Zdunka i śp. płk. Pawłowskiego. Piękna, słoneczna aura,
tłumy odwiedzających miejsca ich ostatecznego spoczynku nie przykrywały głębokiej zadumy i refleksji o tych, co tak szybko odeszli,
najczęściej zbyt szybko, mimo iż mieliśmy wraz z nimi tyle planów
i nadziei… Szczególnej wagi nabierały słowa poety, ks. Jana Twardowskiego; „Spieszmy się kochać ludzi…tak szybko odchodzą…”
Wiesław L. Ząbek

Kwatera śp. gen. Wiktora Thommee

Kwatera śp. gen. Jana Szymanowskiego
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JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
(PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA PROMOCJI )

K

omitet Organizacyjny, składający się z członków Koła „Saper”
Kol. Kol. Ryszarda Janosza, Stanisława Krawca, Jerzego
Marczaka, Jana Posiewki, Kazimierza Zająca, zorganizowali
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji pięćdziesięciolecia
promocji we Wrocławiu - w Hotelu „JASEK”, w dniach 5.097.09.2013 r. Na Zjazd, w dniu 5.09 br., do Hotelu Jasek przybyło 26
absolwentów i 3 dowódców. Następnego dnia po śniadaniu delegacja
Kolegów w składzie: R. Janosz, H. Kopij i St. Ratyński, udali się na
Cmentarz Osobowicki, gdzie na grobach: naszego dowódcy kompanii
podchorążych płk. T. Skórzewskiego, i Kolegi T. Łuczaka złożyli wieńce
i zapalili znicze, a pozostali Koledzy udali się autokarem do Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba
Jasińskiego. Na terenie Centrum, powitał nas Komendant Centrum
Pan płk Andrzej Dutka. Na tle Tablicy Pamiątkowej Wrocławskiej
Inżynieryjnej, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia, a następnie pieszo
przeszliśmy do Budynku Dydaktycznego, na stopniach którego Pani
rzecznik CSWInż. i Chem. - kpt. Ewa Szlufik-Nowicka, wykonała
wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Zjazdu.
Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu nastąpiło w Sali Portretowej,
którego dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Kolega Jerzy Marczak. Bardzo gorąco powitał Dowódców i Kolegów,
przekazał pozdrowienia od Kolegów nie mogących być na Zjeździe
oraz zaproponował uczcić minutą ciszy wszystkich tych, którzy odeszli
na wieczną wartę. Następnie zostały wręczone przybyłym specjalnie
wykonane na to spotkanie - znaczki okolicznościowe oraz pamiątkowe
medale zaprojektowane i wykonane przez Kolegę K. Czyrnego. Aktu
wręczenia dokonali oprócz darczyńcy K.Czyrnego, Koledzy R. Janosz
i J. Posiewka. Uhonorowaliśmy także Jubilata - naszego pierwszego
dowódcę i wychowawcę Juliusza Pałkę, który za dwa miesiące
ukończy 85 lat – Dyplomem, wiązanką kwiatów i wydawnictwem
albumowym. Z kolei Komendant Centrum wygłosił informację
nt. struktury organizacyjnej Centrum, zadań, systemu szkolenia
i jego funkcjonowania, a Kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej
(elementu, który pozostał po naszej Wrocławskiej Inżynieryjnej)
ppłk Bogdan Trześniewski, omówił rolę i zadania Zespołu w ramach
WSOWLąd. im. gen T. Kościuszki. Przykre było porównanie
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obecnego Zespołu z naszą byłą Alma Mater. Po tym spotkaniu,
wyruszyliśmy z przewodnikiem Panem A. Wiąckiem na zwiedzanie
miasta Wrocławia. Rozpoczęliśmy zwiedzanie Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia i Mostu Rędzińskiego. Z kolei podziwialiśmy
Stadion Miejski, zbudowany na Euro 2012, Port Lotniczy - jeden
z najnowocześniejszych w Europie, Sky Tower –najwyższy budynek
w Polsce i pięknie odrestaurowany Dworzec Główny. Wszyscy nasi
Koledzy byli zachwyceni pięknym i stale zmieniającym się na korzyść
miastem. Głodni, zjedliśmy smaczny obiad w Rynku, i po krótkiej
przerwie, przemieściliśmy się na krótki odpoczynek do Hotelu Jasek,
aby przygotować się do uroczystej kolacji. Kuchnia Hotelu „Jasek”
zadbała o nas, serwując najlepsze potrawy, bardzo urozmaicone
i niezwykle smaczne. Tę uroczystą kolację nazywaną oficerską,
otworzył Kolega St. Krawiec, który powitał Kolegów i zaproszoną
Panią Dyrektor Beatę Iwanicką-Stacherę. Następnie życzył wszystkim
dobrego samopoczucia i radosnego nastroju. Kolacja upłynęła
w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Śpiewano podchorążackie
piosenki, recytowano wiersze, opowiadano wesołe kawały, anegdoty,
dzielono się zabawnymi przeżyciami z trudnego,ale ciekawego życia
wojskowego, wznoszono toasty za dowódców - wychowawców
i Kolegów, którzy nie mogli przybyć na spotkanie z powodów
zdrowotnych. Czas upływał w sympatycznej, przyjacielskiej
atmosferze, i nawet nie zauważono, że pora się rozstawać, bo wybiła
już północ. A następnego dnia, spotkaliśmy się na śniadaniu (stół
szwedzki), i po podzieleniu się wrażeniami z pobytu, pożegnaliśmy
się, życząc sobie dużo zdrowia oraz spotkania za dwa lata, do czego
został zobligowany Komitet Organizacyjny z Wrocławia (z okazji
55-lecia wstąpienia do Wrocławskiej Inżynieryjnej). Na zakończenie
chciałbym, najserdeczniej podziękować Kolegom z Komitetu
Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu - za trud zorganizowania
spotkania, wszystkim przybyłym Kolegom i Dowódcom za przyjęcie
zaproszenia, Koledze W. Gołębiowskiemu za opracowaną dyskietkę,
zaproszenia i materiały. Szczególnie dziękuję Dyrekcji Hotelu JASEK,
za stworzenie komfortowych warunków hotelowych, bardzo smaczne
i urozmaicone posiłki oraz sympatyczną atmosferę.
Jerzy Marczak

SAPER

SAPERSKIE SPOTKANIA
Z WIZYTĄ NA ZIEMI NIESZAWSKIEJ

Z

Retrospekcje saperskie…

awsze kiedy mam chwilę czasu lubię snuć refleksje. Dziś sprowokowała je, w Ciechocinku, gdzie wzmacniałem szwankujące zdrowie, wizyta kolegów – saperów, w dniu dawnego święta
Wojska Polskiego. Toteż była okazja do zapoznania się z okolicznymi
i miejscowymi urokami ziemi kujawskiej, wspólnego biesiadowania,
zwiedzenia niedaleko położonej Nieszawy, znanej nam bardziej z poligonów wodnych niż sąsiedztwa urokliwego Ciechocinka.
NIESZAWA – miasto w pow. Aleksandrowskim, w woj. kujawsko-pomorskim, malowniczo położone w pradolinie Wisły liczące około 2 tys.
mieszkańców. Wędrujące miasto [atrakcje archeologiczne] o którym
pierwsze wzmianki pochodzą z 1230 r. stanowił prastary gród podarowany Zakonowi Krzyżackiemu przez władcę Mazowsza, Konrada
Mazowieckiego. Na przełomie XIII i XIV w. Zakon Krzyżacki wzniósł
zamek obronny, w odległości kilku kilometrów od Torunia i najdalej
wysunięta na południe komturię. W 1424 r. na mocy postanowień pokoju melneńskiego [od jeziora Melno k/ Grudziądza] Nieszawa została
zburzona. W rok później król Władysław Jagiełło [1362-1434 rozpoczął budowę zamku tzw. Dybowskiego i osady zwanej Małą Nieszawką,
w celu kontroli przeprawy przez Wisłę. Szybko rozwijające się na handlu zbożem miasto królewskie [siedziba starosty] było konkurencją dla
Zakonu Krzyżackiego i Torunia. Wspólny atak w 1430 r. krzyżowców
i mieszkańców Torunia doprowadził do zniszczenia miasta. Podobnie
wojna trzynastoletnia [1454-1466] pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim nie oszczędziła miasta. W zamian za poparcie króla Kazimierza
Jagiellończyka [1427-1492] przez mieszczan Torunia, w 1454 r. wymuszono na władcy Polski zniszczenie miasta i przesiedlenie jego mieszkańców 25 km w górę rzeki. Od 1460 r. lokalizacja miasta nie uległa
zmianie. Król zdążył również wydać w Nieszawie słynne tzw. Statuty
Nieszawskie, stanowiące przywileje dla szlachty.
Największy rozwój Nieszawy przypada na XVI-XVII w. Miast bogaci się
na handlu zbożem i przeprawie przez Wisłę. Plaga pożarów jaka nawiedza miasto w XVIII w. doprowadza do jego upadku. W wyniku rozbiorów Nieszawa dostaje się pod panowanie pruskie. Po okresie wojen napoleońskich miasto przechodzi do zaboru rosyjskiego. Główne zabytki
to Ratusz z XVIII w. oraz obiekty sakralne: Zespół Klasztorny Franciszkanów z XVII w, w którym przebywał św. Maksymilian Kolbe, a także późnogotycki kościół św. Jadwigi, zbudowany w latach 1460-1468
z pięknie zachowany, późnorenesansowym i barokowym wnętrzem.
Kościół zbudowano w latach 1460 -1468, [w 1592 r. dobudowano więżę], w stylu tzw. Gotyku Mazowieckiego. Były to kościoły dwunawowe
lub bazyliki z niskimi nawami bocznymi, murowane z czerwonej cegły.
W świątyni zachowały się w bardzo dobrym stanie liczne zabytki sztuki
snycerskiej i malarstwa z warsztatów gdańskich i toruńskich. Na uwagę
zasługują powstałe w 1635 r. stalle gdańskie i tron biskupi stanowiące
arcydzieło sztuki snycerskiej. Ambona pochodzi z VIII w., ławki zdobione są gdańską intarsją, a chór malowniczą dekoracją arabeskową.
W drugiej arkadzie stalli jest obraz przedstawiający klęczącą królową
Polski Jadwigę z koroną na głowie. Zdaniem miejscowego proboszcza
odmienny od innej postaci madonny przedstawiającej św. Jadwigę Śląską [żonę Henryka II Brodatego], a usytuowany nad późnorenesansowym ołtarzem głównym. Wcześnie sądzono, iż jest to królowa Polski.
W 1991 r. odkryto na ścianie północnej prezbiterium malowidła ścienne min. freski przedstawiające królową uwalniającą więźnia datujące
się na XVI w. Z innych atrakcji miasta, to czynny od lat 50-tych prom
wodny NIESZAWA, a dla saperów z minionego okresu poligon wodny
3 pułku pontonowego z Włocławka.
			

50 lat wcześniej
Słońce prażyło niemiłosiernie. Spieczone wargi łaknęły nie tylko wody ale
również czegoś mocnego, szczególnie po ciężkiej nocy, kiedy ryby z Wisły
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Uczestnicy spotkania w Ciechocinku
miały wyjątkowy smak jak i „saperska” nalewka pospiesznie sycona z przydziałowego dla aparatów nurkowych spirytusu.
Budowa mostu pontonowego dobiegała końca. Spięte śrubami „baniaki”
[pontony]łagodnie kołysały się na leniwej fali. Stopniowo gasły krzyki komend, gorączkowe rozmowy, czasami przekleństwa saperów doznających
drobnych urazów. Zwyczajnie jak na pontonierce.
Toteż rzucone cicho przez kpt Ryszarda Jackowskiego hasło … Wiechu, zrywamy się na drugą stronę…przyjąłem z radością, widząc oczami wyobraźni pieniące się w kuflu schłodzone piwo… Piwa jednak nie było. Wracając
z malowniczego i uśpionego słońcem rynku, zauroczył nas średniowieczny
kościół, szczególnie wnętrze w tzw. gotyku mazowieckim ze stellami gdańskimi przeznaczonych dla członków Kanonii, intarsją ław i witrażami.
Klęczących na środku kościoła dwóch oficerów w rynsztunku polowym zauważył- jak się później okazało – miejscowy proboszcz ks. Józef Śliwiński.
Jego nietajone zdziwienie pogłębiła też wiedza jaką prezentowali oficerowie o architekturze, intarsji i barokowym wystroju wnętrza świątyni. Toteż
dalszą rozmowę zaproponował na pobliskiej plebani, skąd docierał zapach
smakowitej pieczonej kaczki, zapewne też wyśmienitej proboszczowskiej
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nalewki. Podążając do starego, zabytkowego dworu plebani, oczami
wyobraźni smakując chrupącą skórkę pieczystego i smakując schłodzoną nalewkę, usłyszeliśmy krzyk gońca… Dowódco, za chwilę
będą zdejmować most…Trzeba wracać…

50 lat później…
Mglisty poranek nie usposabiał życzliwie do dłuższych spacerów
wzdłuż Wisły. Nieprzyjemnie wiało. Po wcześniejszych, wysokich
temperaturach nagłe ochłodzenie z przenikliwym wiatrem, rodziło
pragnienie na łyk gorącej kawy w miejscowej kawiarni. Miejsce dawnej przeprawy mostowej lub promowej odziane betonem nie kojarzyło się ze starą przeprawą, postrzępionym dzikim brzegiem. Tylko
kościół na skarpie pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej majestatycznie rozpostarty nad malowniczą doliną Wisłą pozostawał niezmiennym. Jeszcze pospieszny marsz z Kazikiem Jurzystą, towarzyszem
sanatoryjnej niedoli, pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego,
postawiony przez społeczność Nieszawy w 1990 roku dla upamiętnienia walk stoczonych w 1920 r. z Korpusem Gana Chaja, parę
zdjęć i powrót na rynek miasteczka. w poszukiwaniu upragnionej
kawiarni. Ta okazała się zamkniętą od kilku miesięcy. Rozgoryczeni
, wiedzeni dziwnym instynktem, przemieściliśmy się w kierunku kościoła. Dziwnym zbiegiem okoliczności, zziębniętych spacerowiczów
na dziedzińcu świątyni - tak jak 50 lat temu – powitał miejscowy
proboszcz ks. Grzegorz Molewski. I tak jak dawniej długo rozmawialiśmy o zabytkach kościoła, niedawno odkrytych, unikalnych freskach z XVI w. Z niekłamaną pasją ks. proboszcz poinformował nas
o swoim odkryciu, wizerunku dwóch postaci: królowej Polski św. Jadwigi Andegaweńskiej[1373-1399] i św. Jadwigi Śląskiej[1174-1243]
do tej pory uważanych za jeden wizerunek. Ten interesujący dyskurs
z nadzieją na czekającą nas pyszną kawę z nieodłącznym książęcym
sernikiem przerwał kościelny, który grzecznie przypomniał, iż muszą
już jechać na zakończenie rajdu motocyklowego, do pobliskiej miejscowości… Trzeba było wracać…
Lubię wracać w formie refleksji do minionych dni. Zdaję się, iż
żyło się wtedy prościej, spokojniej. Wszystko było znormalizowane, poukładane, poszufladkowane, według obowiązujących
w tym okresie zasad, norm, wartości. Dowódca mógł dowodzić
i miał ku temu określone instrumenty. Podwładny miał prawo
być dobrze dowodzonym. Była stabilizacja. Jak było święto Wojska Polskiego, świętowano go godnie, hucznie, z całą saperską
czy żołnierską rodziną.

D

ziś na kanwie byłego Święta Wojska Polskiego, którego
podstawę stanowiła Bitwa pod Lenino, stoczona 12 października 1943 r. rodzą się gorzkie refleksje o ZAPOMNIANYCH Żołnierzach Sybirakach. Przecież tylko przypadek
zadecydował, iż uwolnieni z sowieckich łagrów tułacze polscy trafili albo do Armii gen. Andersa, albo do Armii gen. Berlinga. Decydował czas uwolnienia. Wszyscy oni byli zesłańcami na Nieludzką
Ziemię, wszyscy doświadczyli okropności totalitaryzmu stalinowskiego, wszyscy jednakowo kochali Polskę i szli do niej poprzez
ruiny i zgliszcza pożogi wojennej, wszyscy przelewali w jej imieniu
żołnierską krew, tą samą… taką samą. Dlaczego jednych się dziś
gloryfikuje, zapominając o drugich. ZAPOMNIANI ŻOŁNIERZE. Tak o nich można powiedzieć, gdyż w rocznicę Bitwy Pod
Lenino, wolne mass-media, w wolnej demokratycznej Polsce nie
zamieściły nawet sekundy informacji. Żołnierze – Sybiracy. Jak się
czują ich rodziny, ich wnukowie dla których ich ojcowie, dziadowie
przelewali krew.
Rozmawialiśmy o tym, w gronie kolegów – saperów, którzy
znaleźli czas ażeby z dalekiej Warszawy przyjechać, spotkać
się, w tym dniu. Powspominać, pobiesiadować, podyskutować,
w starym stylu. Bo jest w nas to co łączy, pozostaje na trwałe
w sercach i umysłach. Etos saperskiej służby. Stąd te retrospekcje saperskie… Trochę gorzkie, ale potrzebne. Żeby przypominać… żeby pamiętać…
Tekst i zdjęcia: Wiesław L. Ząbek
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/Zamiast felietonu /

JUBILEUSZE…
Zgodnie z zawartym przesłaniem [SAPER nr 1[45]2013] kontynuujemy rozważania w formie felietonu, wzorem śp. płk Kazimierza
Nicińskiego, którego eseje były ozdobą naszej publicystyki. Dziś problem - JUBILEUSZE…
W minionym okresie stanowiły stały element uhonorowania i podziękowania za działalność służbową żołnierzy zawodowych. Ważny
czynnik „propagandowego” popularyzowania ich dokonań. Typowe
w treści i formie, zgodnie z ustawą o służbie wojskowej, znormalizowane dodatkowo zasadami ceremoniału wojskowego, podobne, te same.
takie same… ale miłe. Nagrody Jubileuszowe, obligatoryjnie wypłacane
za 25, 30, 35, 40 lat służby, tak zwane „JUBLEUSZÓWKI” czy wyróżnienia z okazji urodzin, zazwyczaj z okazji 50 czy 60 rocznicy, rzadziej
70 - tej [nader rzadko osiągano ten wiek w służbie] z tradycyjnym dyplomem oraz kryształowym pucharem z nieodzowną dedykacją wysokiej rangi przełożonego. Miłe...Były okazją do świętowania, kontynuowania kontaktów towarzyskich, koleżeńskich spotkań. Miłe ...
Po transformacji ustrojowej już nie stosowane, poza obligatoryjną
Jubileuszówką. Czasem zdarzało się, że żołnierz zawodowy otrzymał
od swojego szefa podziękowanie lub dyplom z okazji 60-tej rocznicy
urodzin, częściej przy odejściu do rezerwy, natomiast bardzo rzadko
uhonorowanie spotykało żołnierzy rezerwy czy weteranów w stanie spoczynku.
Czy nie warto wrócić do tego miłego dla żołnierzy zawodowych obyczaju!
Z inicjatywy kolegów z 1 komp. pchr. rocznik promocji 1964, wprowadziliśmy zwyczaj uhonorowania Jubilatów saperów kończących
okrągłą rocznicę urodzin 70 czy 80. Jubilat otrzymuje medal przyznany mu przez kapitułę SENIORÓW PODCHORĄŻYCH, stosowny Dyplom w specjalnej teczce oraz tradycyjny upominek. Jest to kontynuacja
wcześniejszej inicjatywy uhonorowania kolegów saperów, którzy nosili
przedwojenne mundury podchorążackie z czerwonymi lampasami na
granatowych spodniach, a na kołnierzach zapinanej pod szyję kurki,
srebrne liście dębowe. Owe zmodernizowane listki stały się odznaką
Seniora Podchorążego przyznawanego uroczyście podczas Zjazdów koleżeńskich z okazji okrągłych rocznic przyjścia do naszej Alma Mater
czy promocji na pierwszy stopień oficerski. Udostępniamy także łamy
naszego pisma do prezentacji Jubilatów obchodzących okrągłe rocznice
życia na wniosek koła SSP lub instytucji związanych z wojskami inżynieryjnymi.
Toteż warto powrócić do dobrych obyczajów czy zwyczajów honorowania zasłużonych saperów czy dostrzegania weteranów Jubilatów dla których, fakt czy akt uhonorowania jest wielkim przeżyciem
i osobistą satysfakcją. Pamiętam niedawne zdarzenie, kiedy delegacja
saperska odwiedziła 70-letniego Jubilata, z medalem siedemdziesięciolatka, dyplomem i tortem urodzinowym, w dniu o którym nie pamiętali
nawet Jego współpracownicy. Wryło mi się w pamięć Jego autentyczne
zaskoczenie oraz niezapomnianą radość, że są koledzy co pamiętają...
Dla tych autentycznych imponderabilii, dla obopólnych przeżyć warto
powrócić nawet parafrazując słowa naszego wielkiego Marszałka Józefa
Piłsudskiego - „Tak żyć jak żyłem - warto było”...
							
Wiesław L. Ząbek

SAPER

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE

75 LAT

płk mgr inż. Ryszard Pindur
Jubileuszowe spotkanie, takich jakich wiele w środowisku żołnierskim. Z okazji imienin, urodzin, awansów, odznaczeń, odejścia lub
przyjścia do służy w jednostce, pożegnanie z mundurem… Można jeszcze dalej wyliczać, włączać w to także i te cywilne okazje …. Normalne,
saperskie spotkania. Czemu więc o nim piszemy? Odpowiedź zawiera
relacja zamieszczona w numerze 4[44] str. 16 kwartalnika SAPER, jak
również okolicznościowy esej zawarty w aktualnym numerze.
„Niezbyt wiele jest przykładów oficerskich karier saperów, którzy zapisali się w pamięci byłych podwładnych jako wychowawcy. Z pewnością
można przytoczyć liczne nazwiska świetnych dowódców w jednostkach
wojsk inżynieryjnych. Nieliczni tylko będąc doskonałymi dowódcami
utrwalili swój wizerunek dowódcy i pedagoga zarazem. – pisał w znakomitym eseju [SAPER nr 4/36/2010] , były zastępca redaktora naczelnego śp. płk Kazimierz Niciński. Dlaczego więc prezentujemy sylwetkę
płk w st. spocz. mgr inż. Ryszarda Pindura, skromnego, wyciszonego
sapera, który w życiu saperskim i karierze wojskowej nie osiągnął nadzwyczaj wysokich szczytów. Czy z racji Jubileuszu 75 lecia urodzin [wielu saperów osiągnęło ten wiek], czy z racji znajomości z redaktorem
naczelnym kwartalnika SAPER [wielu czytelników może tak myśleć].
Prawda jak zwykle jest prozaiczna.
Płk mgr inż. Ryszard Pindur urodził się w 1938 r. Po ukończeniu
LO w 1959 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży OSWInż
we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły był dowódcą plutonu saperów
w 18 Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych. Jako perspektywiczny oficer w 1964 r. został skierowany na studia do WAT, które
ukończył w 1969 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1969-1974 był pomocnikiem szefa sztabu 5. Brygady Saperów
w Szczecinie, później [1974-1979] oficer oddziału operacyjno-rozpoznawczego SWInż MON, następnie [1979-1983] szef wydziału
operacyjno-rozpoznawczego 1.BSap w Brzegu. Służbę wojskową
ukończył w 1996 r. na stanowisku st. specjalisty oddziału szkolenia
w Inspektoracie Obrony Cywilnej Kraju [IOCK].
W trakcie służby wojskowej racjonalny w działaniu, sumienny
i uczynny, odpowiedzialny i życzliwy. U przełożonych uzyskiwał zawsze
dobre i bardzo dobre oceny. Ceniony był za tzw. wysoką kulturę sztabową opracowywanych dokumentów. – czytamy w opinii służbowej. I takim pozostaje do dnia dzisiejszego. Skromny, koleżeński i uczynny.
Pryncypialny i zaangażowany w działaniu. Na którym zawsze można
polegać. Za taką postawę zyskał szacunek i uznanie wśród kolegów.
Postawę godną naśladowania.

4(48) 2013

W ustalonym terminie stawili się wszyscy zapowiadani goście. Po
tradycyjnych gratulacjach i życzeniach kol. Wiesław Leszek Ząbek
w imieniu Kapituły Jubilatów, wręczył Jubilatowi okolicznościowy
medal 75-latka, a kol. Tomasz Bogucki stosowny ryngraf. Natomiast
pisemne życzenia w imieniu saperów wręczył Jubilatowi kol. Tadeusz
Dzikowski. Przy tradycyjnej kawie potoczyły się wspomnienia z przeżytych wspólnie dni w jednostkach saperskich, na zajęciach i ćwiczeniach.
Pamięć o ważnych wydarzeniach w życiu kolegi, uczestnictwo
w Jubileuszach, wspólne biesiadowanie to są te imponderabilia. To jest
to przesłanie do młodego pokolenia, że były i są wydarzenia i zasady,
które są ważne, które trzeba odnajdywać, kultywować i umacniać. Bowiem one nadają sens etosowi saperskiej służby, stanowią aksjomat
żołnierskiej rodziny.
Wiesław Ząbek
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Z ŻYCIA KÓŁ

Z ŻYCIA KOŁA NR 19 SSP WE WŁOCŁAWKU
JUBILEUSZ 50 – LECIA ISTNIENIA SZKOŁY W SARNOWIE

W

dniu 8 grudnia 1963 roku została otwarta Szkoła Podstawowa w Sarnowie, zbudowana
w ramach akcji ,,1000 szkół na 1000 – lecie
Państwa Polskiego”. Otwarcia placówki dokonał przedstawiciel szefostwa wojsk inżynieryjnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego - płk inż. Stefan Michałowski. Szkole nadano imię st. sierż. Feliksa Rybickiego
sapera – zwiadowcy z 6. samodzielnego
zmotoryzowanego batalionu pontonowo
– mostowego. Ranny w czasie walk w rejonie Dęblin – Puławy, zmarł w szpitalu polowym w Lublinie 01. 08. 1944 roku. Jego
mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojennym w Puławach.
Uroczyste obchody 50 – lecia istnienia
obecnie Publicznej Szkoły Podstawowej im
st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie odbyły się 21 września 2013 roku.
Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców oraz Uczniowie zaprosili
członków Koła Nr 19 SSP we Włocławku
na jubileuszową uroczystość. Delegację
tworzyli prezes – płk Ryszard Chodynicki, wiceprezes - mjr Zdzisław Pierzchała, sekretarz - ppłk Ryszard Chornicki

oraz mjr Jan Olszewski. Na uroczystości
obecni byli: delegaci Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego we Włocławku: chor.
szt. Andrzej Ossowski, sierż. szt. Czesław
Kamiński oraz st. sierż. Ryszard Kaczorowski. Obchody jubileuszu rozpoczęte
zostały Mszą Świętą odprawioną na tarasie
szkolnym.
Kolejny etap obchodów jubileuszu
to okolicznościowa akademia. W trakcie
jej trwania ppłk Ryszard Chornicki odczytał okolicznościowe pismo przesłane
przez Prezesa ZG SSP płk Tadeusza Dzikowskiego do Dyrektor Szkoły Pani mgr
Elżbiety Jażdżewskiej. W treści pisma
zawarte były życzenia dalszych sukcesów
w działalności pedagogiczno – wychowawczej, podziękowania za propagowanie
w środowisku szkolnym chlubnych tradycji
Oręża Polskiego, a w tym Wojsk Inżynieryjnych oraz zapewnienia o dalszej aktywnej współpracy na rzecz propagowania etosu żołnierskiego. Prezes Koła płk Ryszard
Chodynicki składając życzenia środowisku szkolnemu i skupionemu wokół szkoły wręczył Dyrektor Szkoły puchar i adres
okolicznościowy.

Zastępca Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻ WP chor.
szt. Andrzej Ossowski udekorował sztandar szkoły przyznanym przez Zarząd Główny ZŻ WP złotym medalem
,,Za zasługi dla ZŻ WP”.
Akademię zakończył program artystyczny przygotowany i wykonany przez nauczycieli i uczniów szkoły.

OBCHODY 70 –TEJ ROCZNICY BITWY POD LENINO WE WŁOCŁAWKU

W

dniu 12 października 2013 roku
przy pomniku „Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego” we Włocławku odbyła się uroczystość
z okazji 70 – tej rocznicy bitwy stoczonej
przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W uroczystości uczestniczyli m.in.: płk dr Jan Czyżewicz, który brał udział w tej bitwie, poseł do
Parlamentu Europejskiego dr Janusz Zemke, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj.
Kujawsko – Pomorskiego Krystian Łuczak
i Radny Sejmiku Stanisław Pawlak, zastępca Prezydenta Miasta Jacek Wojciechowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Raczyński. Nie zabrakło również
członków związków i stowarzyszeń kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi.
Byli też dyrektorzy wydziałów UM, prezesi spółek miejskich, szefowie organizacji
pozarządowych oraz prezesi firm, którzy
wspierają naszą działalność oraz dyrektorzy i uczniowie „Rodziny Szkół 3 Wppont”,
szkół sprawujących opiekę nad miejscami
pamięci narodowej.
Oprawa uroczystości została wzbogacona
przez Klub Miłośników Pojazdów Militarnych i Terenowych „Protektor”. Grupa Rekonstrukcyjna 14 ppiech, która wystawiła
wartę honorową.
Uroczystość rozpoczęta została odegra-
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niem Hymnu Państwowego przez orkiestrę
Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabkowa,
pod batutą kapelmistrza Mariana Ropejko oraz Hejnału Włocławka odegranego
przez trębaczkę Annę Kaźmierczak. Gości
powitał Prezes SSP we Włocławku płk dr
Ryszard Chodynicki, a przemówienie okolicznościowe wygłosił płk dr Jan Pilarski,
który oprócz przypomnienia historii związanej z bitwą, stwierdził, że krew żołnierska
jest taka sama na wszystkich polach bitewnych. Należy o tym pamiętać i chronić od
zapomnienia.
Podczas uroczystości płk dr Jan Czyżewicz udekorowany został złotym Medalem
za zasługi dla ZŻ WP. Wręczone zostały
pamiątkowe medale SSP we Włocławku.
Otrzymali je: europoseł - Janusz Zemke,
prezes Aeroklubu Włocławskiego - dr
Władysław Kubiak i dyrektor - Marek Koziński, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
- Władysław Dolecki oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ - Grzegorz
Wiśniewski, twórca „Pomnika Sapera 3
Wppont” - artysta - rzeźbiarz - Antoni Bisaga i komendant Straży Miejskiej - Janusz
Małasiak. Ceremonię składania wieńców
i wiązanek kwiatów przy pomniku „Sapera
3 Wppont” poprzedziło odegranie Sygnału
Wojska Polskiego.
Na zakończenie uroczystości ppłk Ryszard Chornicki podziękował wszystkim

za liczne przybycie i złożone wieńce i kwiaty oraz przekazał
życzenia całemu środowisku oświaty z okazji zbliżającego
się 14 października Święta Edukacji Narodowej - Dnia Nauczyciela.
ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki
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