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Wręczenie medali dla członków - założycieli SSP:
płk Władysław Stolarz, płk Andrzej Pendzel,
płk Piotr Malinowski.
Wręcza prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski

DZIEŃ WETERANA
Ustawa Sejmu RP z dnia 24 stycznia 1991 r. „O kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego” z naniesioną poprawką do art. 6 z dnia 27 listopada 1997 r. ustanowiła dzień 1 września DNIEM WETERANA. Doroczne obchody
tego święta zorganizowano w Warszawie w Centrum Weterana oraz w centralnej Bibliotece Wojskowej.

S

potkanie środowisk kombatanckich z okazji DNIA WETERANA
zostało zorganizowane 31 sierpnia br. w Centralnej Bibliotece
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Mazowiecką
Radę do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Marszalka
Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej. Uroczystości towarzyszyła wystawa „Polskie lotnictwo wojskowe w II wojnie światowej, w 75. rocznicę Bitwy o Anglię”.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MON, władz samorządowych, organizacji kombatanckich, m.in.: płk Józef Koleśnicki,
przewodniczący Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych; płk Ryszard Sobierajski, prezes ZKRPiBWP; płk
Kazimierz Pogorzelski, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich;

płk Wiesław Leszek Ząbek, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP, płk Tomasz Bogucki, wiceprezes Stowarzyszenia
Saperów Polskich. Zabierając glos płk Koleśnicki nawiązał do współczesnych działań środowisk kombatanckich na rzecz upamiętniania
i upowszechniania tradycji oręża polskiego, a płk Pogorzelski przedstawił rolę jaką odegrali lotnicy polscy w Bitwie o Anglię. Uroczystość
uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Dęblina.
Centralne uroczystości Święta Weterana z udziałem Ministra
Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka odbyły się także w Centrum
Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie.
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OD REDAKCJI

Temat z okładki

Szanowni Czytelnicy,
55. numer SAPERA, zamyka obchody XV-lecia Stowarzyszenia Saperów
Polskich, którego główne uroczystości
odbyły się 18 września 2015 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. To szczególne wydarzenie
wpisuje się w szeroką gamę działalności
Stowarzyszenia: od kultywowania tradycji, upamiętniania rocznic i historycznych
wydarzeń poprzez prezentację współczesnych osiągnięć jednostek wojsk inżynieryjnych i terenowych struktur Stowarzyszenia.
W aktualnym numerze polecamy:
W dziale Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH, tradycyjną garść nowinek
i nowatorskich przedsięwzięć organizowanych przez jednostki i garnizony saperskie. Szczególnej uwadze polecamy
artykuł „Cywilni saperzy w pracach oczyszczania byłych poligonów wojskowych”
ukazujący wysiłek naszych kolegów - saperów, ciągle walczących z „zardzewiałą
śmiercią”.
SAPERSKIE SPOTKANIA prezentują szeroką relację z obchodów XV-lecia
SSP oraz spotkań jubileuszowych.
Polecamy równiż relację wręczenia
sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie, ufundowanego przez
koło SSP we Włocławku. Z KART HISTORII, artykuł „Udział wojsk inżynieryjnych w likwidacji klęsk żywiołowych” płk.
dr. Wiesława Leszka Ząbka.
MASZYNY I SPRZĘT INŻYNIERYJNY to kolejna prezentacja płk. mgr.
inż. Jerzego Kade „Przewoźny agregat

sprężarkowy WD-50W i narzędzia pneumatyczne”.
EPITAFIA, wspomnienia o śp. kmdr. dypl. Edwinie Jóskowiaku w relacji
kmdr por. Józefa Tadeusza
Szkudlarka oraz epitafium
śp. płk. Janusza Zdziarskiego, a także fotokronika z odwiedzin saperskich grobów
przed Świętem Zmarłych.
I z nowego działu MISCELLANEA kolejna prezentacja Saperów II Rzeczypospolitej ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego
w Rembertowie opracowana
przez mgr Edytę Polko-Ładak.
Pozdrawiam
redaktor naczelny
Wiesław L. Ząbek

XV LECIE
STOWARZYSZENIA
SAPERÓW POLSKICH

W

SPIS TREŚCI

dniu 18 września 2015 r.
w Klubie Wojskowej
Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie odbyły się uroczystości XV lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Uroczyste spotkanie poprzedziła
konferencja naukowa n.t.: „Taktyka i technika wojsk inżynieryjnych
wczoraj i dziś”. Otwarcie i podsumowanie konferencji dokonał Dziekan
Wydziału Mechanicznego, dr hab.
inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof.
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WAT. Natomiast Jubileusz 15-lecia
otworzył prezes SSP płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski, który powitał
uczestników uroczystości i wręczył
okolicznościowe wyróżnienia oraz
dyplomy. Rys historyczny utworzenia
i działalności Stowarzyszenia przedstawił pierwszy prezes i założyciel
Stowarzyszenia Saperów Polskich
gen. bryg. [r] Ryszard Żuchowski.
W dyskusji przedstawiciele zaproszonych instytucji i stowarzyszeń kombatanckich złożyli na ręce Prezesa SSP
stosowne życzenia i upominki. Spotkanie koleżeńskie przy tradycyjnym
grillu zakończyło uroczyste obchody
15-lecia Stowarzyszenia. Red.

Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
wszystkim saperom,
członkom stowarzyszenia
oraz ich rodzinom
życzy
Prezes
Stowarzyszenia
Saperów Polskich
płk (r) Tadeusz Dzikowski

Pismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Zgrupowanie poligonowe nurków minerów

W

lipcu w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie odbyła się tegoroczna letnia edycja
zgrupowania poligonowego grup nurków minerów oraz
grup nurków inżynierii Marynarki Wojennej. Organizatorem zgrupowania jak co roku był Oddział Ratownictwa Zarządu Morskiego
Inspektoratu Marynarki Wojennej reprezentowany przez kmdr. por.
Tomasza Katę oraz kmdr. ppor. Piotra Torebko pełniących podczas
poligonu funkcję szefa szkolenia oraz szefa szkolenia nurkowego.
Nad całością przedsięwzięć organizacyjnych czuwał dowódca zgrupowania szef Inżynierii Morskiej 8. FOW kmdr por. Lucjan Mazur.
Grupa nurków z 43. bsap z Rozewia razem z grupą nurków inżynierii z bratniego 8. bsap sformowały 3 grupę szkoleniową, pod
kierownictwem dowódcy grupy z Dziwnowa ppor. mar. Wojciecha
Radziszewskiego. Głównymi celami szkoleniowymi dla 3 grupy
było doskonalenie się w realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego
w szczególności podczas wykonywania podwodnych prac z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi do pracy pod wodą będących
na wyposażeniu Kontenera Morskiego Wsparcia Inżynieryjnego.
Dodatkowo grupy nurków inżynierii zgrywały się podczas prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego przeszkód wodnych oraz infrastruktury brzegowej w oparciu o jezioro Czos.
Po dwóch tygodniach szkolenia w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo zgrupowanie przemieściło się do
m. Błaskowizna nad jezioro Hańcza. „Widoczność 3 m, temperatura
wody wynosiła 12-19 st. C na powierzchni i 5 st. C na 20 m głę-

bokości, bujna flora i fauna podwodna to wymarzone warunki do
prowadzenia szkolenia” - stwierdził bosm. Adrian Woliński – kierownik nurkowania z 43. bsap. Na tym wyjątkowym w skali kraju
zbiorniku wodnym minęły ostatnie 3 dni szkolenia podczas których
realizowano nurkowania głębokie, nurkowania nocne i nurkowania
techniczne.

Ćwiczenie taktyczno – specjalne „OBSŁUGA-15”

W

rzesień dla wszystkich żołnierzy 2. Pułku Saperów jest miesiącem wzmożonego wysiłku szkoleniowego. Procesy takie jak:
planowanie, organizowanie i realizowanie zadań wsparcia inżynieryjnego, logistycznego są sprawdzane i weryfikowane poprzez szereg
ćwiczeń na każdym szczeblu dowodzenia.
W dniach 23-26 września 2015 r na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim odbyło się ćwiczenie taktyczno – specjalne (logistyczne), sprawdzające, batalionu logistycznego pk.
„OBSŁUGA-15” dowodzonego przez ppłk. Sławomira Ozimkiewicza.
Głównym celem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie pełnego
procesu dowodzenia realizowanego przez sztab batalionu oraz realizację
zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz pododdziałów batalionu
wsparcia inżynieryjnego. Dodatkowym elementem wprowadzającym realizm działania są różnego typu incydenty i zakłócenia. Zdarzenia te z jednej strony negatywnie oddziaływują na system dowodzenia i wykonanie
zadań w trakcie prowadzonego ćwiczenia a z drugiej strony wprowadzają
warunki zbliżone do rzeczywistego pola walki. Istotną rolę odgrywają rów-

2

nież żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych biorący udział w ćwiczeniu.
Ich zaangażowanie w realizację zadań pozwala nam pozytywnie patrzeć
w przyszłość.
Wieloetapowość prowadzonego ćwiczenia pozwoliła dowódcy pułku, a zarazem kierownikowi ćwiczenia płk. Adamowi Przygodzie na realną ocenę poziomu wyszkolenia, umiejętności podczas
praktycznego przygotowania i działania sztabu batalionu logistycznego na tle określonej sytuacji i zadania bojowego a także pododdziałów logistycznych w wykonywaniu marszu, zadań zabezpieczania logistycznego w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych,
zmianę rejonów rozmieszczenia Stanowiska Dowodzenia (SD) i pododdziałów oraz realizacji zabezpieczenia bojowego, organizowania
i praktycznej realizacji wybranych elementów zabezpieczenia logistycznego medycznego oraz działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniami chemicznymi.
mjr Dariusz Urban

SAPER

Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH
„STUDNIA - 15” - ćwiczenia 2. Mazowieckiego Pułku Saperów

W

e wrześniu na placach ćwiczeń Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz odbyło się kolejne
ćwiczenie taktyczno – specjalne poddziałów 2. Mazowieckiego Pułku Saperów pk. STUDNIA – 15.
Tym razem dowódca batalionu wsparcia inżynieryjnego ppłk
Mariusz Ochalski w warunkach zbliżonych do realnego pola walki
mógł ocenić stopień wyszkolenia podwładnych w trakcie ćwiczenia
taktyczno – specjalnego zgrywającego batalion.
Kompania rozminowania i kompania wydobywania i oczyszczania wody realizowały zadania specjalistyczne na bardzo wysokim
poziomie. Właściwie przeprowadzony etap planowania i koordynacji działań pozwolił na realizację zamierzonego celu w trakcie prowadzonej operacji obronnej.
W ramach praktycznego działania żołnierze batalionu doskonalili budowę zapór minowych sposobem ręcznym oraz wykonywanie przejść w zaporach minowych, znajomość procedur C-IED,
urządzanie dużych punktów wodnych, prowadzenie rozpoznania
rejonów i obiektów pod względem przechowywania MW oraz broni
i amunicji, procedury przeszukania pojazdów i obiektów pod kątem
materiałów wybuchowych z wykorzystaniem psów służbowych, realizację przedsięwzięć logistycznego zabezpieczenia działań oraz organizację przemieszczenia batalionu na duże odległości.
Szkolenie poligonowe umożliwiło realizację wielu zadań w warunkach bojowych. Pozwoliło również realnie ocenić stopień przy-

gotowania poddziałów batalionu wsparcia inżynieryjnego do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego zgodnie z przeznaczeniem
i wyposażeniem pododdziału.
mjr Dariusz Urban
Fot. sierż. Marcin Lewandowski

Ćwiczenie taktyczno–specjalne pk. „AMETYST-15”
w 2. Pułku Inżynieryjnym

W

październiku na Przykoszarowym Ośrodku Szkolenia Łojewo oraz Ośrodku Szkolenia CSAiU Toruń przeprowadzono
ćwiczenie taktyczno – specjalne pk. AMETYST-15 na temat
„Urządzanie i utrzymanie przepraw mostowych na wąskich przeszkodach
wodnych oraz prowadzenie osłony technicznej dróg.” Ćwiczeniem kierował dowódca pułku płk Marek Wawrzyniak.
Głównym celem ćwiczenia było dokonanie oceny poziomu wyszkolenia batalionu drogowo-mostowego 2. Pułku Inżynieryjnego i sprawdzenie
zdolności do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego zgodnie z przeznaczeniem.
W ćwiczeniu wzięło udział blisko dwustu żołnierzy z batalionu drogowo-mostowego, batalionu logistycznego, kompanii dowodzenia oraz
żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.
Dowództwo, sztab oraz pododdziały batalionu na podstawie przyjętych założeń taktycznych realizowały zadania związane z planowaniem
i organizowaniem działań taktycznych pododdziałów batalionu w zakresie
przemieszczenia, rozmieszczenia wojsk, a przede wszystkim wykonywania
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zadań urządzania i utrzymania przepraw oraz przygotowania i utrzymania dróg. Żołnierze NSR ćwiczący w strukturach pododdziałów batalionu
mieli możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności z zakresu wyszkolenia indywidualnego, pogłębienia wiedzy na temat sprzętu występującego
w pododdziałach, zasad jego obsługiwania i użytkowania.
W trakcie ćwiczenia zgrywano wybrane elementy z systemów walki:
dowodzenia, rozpoznania, wsparcia inżynieryjnego, OPBMR, OPL, zabezpieczenia logistycznego oraz zabezpieczenia medycznego.
W podsumowaniu kierownik ćwiczenia dowódca 2 pinż. płk Marek
Wawrzyniak dobrze ocenił działanie ćwiczącego batalionu, którym dowodził ppłk Piotr Pytel.
Osiągnięte wysokie wyniki przez ćwiczące pododdziały, a także zaangażowanie żołnierzy NSR pozwoliły potwierdzić ich bardzo dobre przygotowanie do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.
kpt. Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: mł. chor. Grzegorz Grajek
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STOWARZYSZENIE SAPERÓW CYWILNYCH

Cywilni saperzy w pracach oczyszczania byłych
poligonów wojskowych

W

bieżącym roku kończy się trzyletni okres realizacji jednego
z największych zadań saperskich od czasu zakończenia rozminowania kraju w 1956r. Uruchomiony w 2012r przez Lasy
Państwowe projekt: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko objął swoim zasięgiem powierzchnię prawie trzydziestu tysięcy hektarów na terenie
48 Nadleśnictw.
Praktycznie zakres podjętego zamierzenia realizowany był na obszarze całego kraju na terenach byłych poligonów wykorzystywanych prawie
w ciągu całego dwudziestego wieku przez armie niemiecką, rosyjską jak
i przez nasze Wojsko Polskie. Znane ludziom w mundurach nazwy poligonów: Golnice, Ślubowo, Okonek, Czarnobór, Muszaki, Świętoszów, Borne
Sulinowo i wiele innych objęte zostały sprawdzaniem i oczyszczaniem nie
tylko z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych ale także z zalegającego na nich metalowego złomu.

Duże zadanie saperskie to także konieczność zapewnienia
skutecznej kontroli

Zanim jednak ruszyły w teren Cywilne Firmy Saperskie, w celu zapewnienia fachowego wsparcia pracowników Lasów Państwowych w zakresie nadzoru i kontroli nad jakością wykonywanych prac saperskich została powołana Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywania Prac.
W wyniku przeprowadzonego przez koordynatora projektu z ramienia Lasów Państwowych - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) - przetargu do funkcji JNPWP wybrano firmę Spec-Maj
Lesław Majewski.
Głównym zadaniem JNPWP była kontrola zgłoszonych przez firmy
saperskie terenów jako sprawdzonych i sapersko oczyszczonych a tym samym gotowych do przekazania dla Nadleśnictw. Także weryfikacja opracowywanych przez wykonawców prac Metodyk prowadzenia działań rozpoznania i oczyszczania saperskiego (spełniających funkcję wymaganych
przepisami dokumentacji techniczno - organizacyjnych), dokumentacji
powykonawczych oraz udzielanie Nadleśnictwom wsparcia merytorycznego.
Od samego początku zamawiający (LP) miał poważne trudności
z ustaleniem precyzyjnych norm i zasad prowadzenia prac oczyszczania
przez firmy saperskie i przez powołany przez siebie organ kontroli. Zawarte w opracowanych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia

Instruktaż przed rozpoczęciem kontroli
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zasady oczyszczania dla firm saperskich okazały się nie w pełni możliwe
do wykonania w praktyce. Najwięcej kontrowersji budziła wielkość przedmiotów metalowych jaka powinna była być zakwalifikowana jako nienależyte wykonanie zadania przez firmę saperską.
W wyniku starań JNPWP a osobiście przez p. Lesława Majewskiego
zamawiający w trakcie prowadzonych rozmów w CKPŚ przyjął punkt
widzenia dający większe szanse firmom na dobre wykonanie zadań. Zdecydowano bowiem, iż stwierdzane podczas kontroli jakości oczyszczania
przedmioty metalowe ale nie niebezpieczne, mniejsze od granatu ręcznego
nie będą kwalifikowane jako nienależyte wykonanie zadania.
Poważnym problemem była również jakość opracowywanej przez
poszczególne firmy dokumentacji sprawozdawczej. Brak jednoznacznych
unormowań w istniejących przepisach powodował, że Nadleśnictwa były
zarzucane różnego rodzaju niepotrzebnymi dokumentami, które powinny
być przechowywane w archiwach firm saperskich. Brakowało natomiast
często tych informacji, które dla zamawiającego były najważniejsze, szczególnie w zakresie ilości i miejsc podejmowania znalezionych materiałów
wybuchowych oraz tego co się z nimi dalej stało.
Dopiero na początku stycznia 2013 r. CKPŚ przy wydatnej pomocy
JNPWP wprowadził jednolite zasady opracowywania przez firmy saperskie dokumentacji sprawozdawczych, które ułatwiły prowadzenie kontroli i zapewniły Nadleśnictwom komfort posiadania bardziej precyzyjnej
i przejrzystej wiedzy o wykonywanych pracach.

Wyzwania i niewdzięczna rola kontroli

Praca w zespole JNPWP nie należała do najłatwiejszych. Dla grupy
około 20 saperów okazało się, że codzienne życie to czas spędzany przede
wszystkim w drodze. Rozległość poszczególnych zadań kontrolnych, stosunkowo krótki czas na rozpoczęcie kontroli najpóźniej w ciągu 5 dni od
zgłoszenia, nie zawsze właściwe rozumienie naszych obowiązków względem zamawiającego przez niektórych właścicieli firm saperskich były
na pewno mocno obciążające i stresujące. Na szczęście dysponowaliśmy
ludźmi, których wiedza i zawodowe doświadczenie a także zaangażowanie
i odporność na te trudne i mało komfortowe warunki pracy były wyjątkowe. Szczególnie uwidaczniało się to podczas pracy w trudnych warunkach
terenowych i atmosferycznych na powierzchniach mocno zarośniętych,
podmokłych, bagnistych, poprzecinanych rowami i kanałami, na których
łatwiej było natknąć się na ślady bytności bobrów niż na przedmioty wybuchowe. Nie zabrakło również terenów wręcz górzystych, których pokonanie też bywało pewnym wyzwaniem.

Kontrola na terenach podmokłych i bagnistych
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Dla saperów z JNPWP nie było terenów niemożliwych do kontroli.
Wyznaczane przez zamawiającego do kontroli 10 % ogólnej powierzchni
przekazywanej przez firmę saperską były skrupulatnie sprawdzane a wyniki przekazywane do wiadomości i decyzji Nadleśnictwa.
W wyniku prac jakie prowadziliśmy na obszarze około 4000 hektarów
znaleziono ponad 1600 szt. niewypałów i niewybuchów oraz setki kilogramów złomu. W jednym z nadleśnictw na powierzchni poddanej kontroli
znaleziony został zabytek w postaci średniowiecznego topora. To wszystko świadczy o skuteczności, a także o konieczności tego typu działań dla
głównego celu, który realizowały wszystkie firmy saperskie w tym i nasza
na potrzeby Lasów Państwowych.
Nie byliśmy jedynym elementem kontroli jaki od pewnego czasu
zaczął funkcjonować z inicjatywy Lasów Państwowych. Również i nasza
praca podlegała kontroli, którą sprawowały inne CFS. Saperzy takich firm
jak Uni Saper, Telkaz, Bet-Min, przemieszczając się za linią pracowników
JNPWP weryfikowały pracę nie tylko naszą ale i firmy wcześniej oczyszczającej ten teren. Kontrolę „za nami” prowadził też Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia. Na dzień dzisiejszy nie mamy się czego wstydzić.
Stosując się od początku do tych samych zasad w stosunku do wszystkich
kontrolowanych firm saperskich mamy świadomość, iż w sposób właściwy wypełniliśmy zadanie do którego się zobowiązaliśmy.

Nasza praca w terenie zmobilizowała na pewno również firmy saperskie do lepszej organizacji i jakości oczyszczania. Zaowocowało to podjęciem i usunięciem ponad półtora miliona różnego rodzaju przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych, czyniąc nasze lasy bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi środowisku.
Jest duża satysfakcja, że wspólnym wysiłkiem cywilni saperzy swoją
trudną pracą znacząco zmniejszyli zagrożenie, które jest dalej obecne tak
w naszych miastach i na terenach nie objętych dotychczas tego typu pracami.
Pozostaje pytanie czy w wyniku naszej pracy wszystko co było niepożądanego w ziemi zostało znalezione i podjęte?
Sądzę, że na pewno nie. Zawsze istnieje ten margines błędu, że tam
gdzie w grę wchodzi tak wiele czynników jak człowiek, posiadany przez
niego sprzęt, warunki terenowe oraz nasycenie niewypałami i niewybuchami osiągnięcie stuprocentowej jakości wykonania zadania saperskiego nie jest w praktyce możliwe. Wiedzą o tym ludzie znający specyfikę tej
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Także Lasy Państwowe od samego początku miały tego świadomość. Wyznaczenie bowiem dla firm saperskich
pięcioletnich okresów gwarancji jednoznacznie wskazuje i potwierdza realizm w ocenie możliwości wykonania tych zadań.
Jerzy Kocięba

Obchody 72. rocznicy bitwy pod Lenino
we Włocławku

W

dniu 12 października włocławscy saperzy spotkali się przy
Pomniku Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego na
uroczystości z okazji rocznicy bitwy pod Lenino stoczonej
przez żołnierzy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Przypadająca w tym roku 72. rocznica obchodzona była we Włocławku w sposób
szczególny, ponieważ w uroczystości brała udział delegacja Stowarzyszenia
Saperów Niemieckich z Havelbergu w składzie: ppłk Manfred Ramm –
prezes, płk Michael Ahlendorf, płk Dieter Beutling.
Wprowadzenia do uroczystości dokonał ppłk Ryszard Chornicki, po
czym Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego pod batutą Mirosława Bytnera odegrała Hymn Państwowy oraz Hejnał Miasta Włocławek.
Uczestników uroczystości powitał płk Józef Biernat, dowódca 3. Wppont
w latach 1976-1981.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe ze sztandarami
związków i stowarzyszeń kombatanckich, służb mundurowych, instytucji
i organizacji społecznych oraz szkół w tym tworzących ,,Rodzinę Szkół 3
Wppont”. Honorowym gościem był uczestnik bitwy pod Lenino płk dr Jan
Czyżewicz.
Bardzo serdecznie powitano przybyłych na uroczystość senatorów,
parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, a także uczniów szkół i mieszkańców miasta Włocławek.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes SSP we Włocławku
płk dr Ryszard Chodynicki.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przyznanych odznaczeń i wyróżnień. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZK RP i BWP
w Bydgoszczy por. Henryk Baranowski oraz członek Związku mł. chor.
Sławomir Baranowski wręczyli „Medal za zasługi dla ZK RP i BWP” mjr
Tadeuszowi Głowackiemu oraz st. chor. szt. Sławomirowi Grzonkowi.
Następnie odczytana została decyzja Ministra Obrony Narodowej o mianowanie na stopień pułkownika ppłk Edmunda Kopaczewskiego. Gratulacje i okolicznościowy grawerton od członków SSP we Włocławku mianowanemu oficerowi wręczyli prezes i wiceprezes SSP we Włocławku płk
dr Ryszard Chodynicki i mjr Zdzisław Pierzchała. Obaj Prezesi wręczyli
także przyznane przez Zarząd SSP we Włocławku ,,Medale Pamiątkowe”,
które otrzymali: płk Michael Ahlendorf, ppłk Manfreda Ramm, płk Dietera Beutling oraz Krystyna Majczyńska, nowo wybrana Prezes Związku
Inwalidów Wojennych RP we Włocławku.
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Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in.: wicemarszałek Sejmu
RP Jerzy Wenderlich, który podziękował członkom Stowarzyszenia za
konsekwentne ukazywanie wkładu żołnierzy 1. i 2. Armii w odzyskaniu
niepodległości Polski. Życzył dalszych osiągnięć w działalności SSP. Płk dr
Jan Czyżewicz przypomniał zebranym w kilku zdaniach przebieg bitwy
pod Lenino, w której brał udział. Następnie płk Edmund Kopaczewski
w imieniu odznaczonych i mianowanych podziękował za przyznane wyróżnienia.
Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć poległych w bitwie pod Lenino
oraz wszystkich żołnierzy polskich, w tym saperów poległych na różnych
frontów II wojny światowej.
Następnie delegacje uczestników uroczystości złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów, a wśród nich saperzy niemieccy. Uroczystość zakończył
ppłk Ryszard Chornicki, który podziękował za udział w obchodach. Orkiestra zagrała wiązankę melodii wojskowych.
ppłk Ryszard Chornicki
płk dr Ryszard Chodynicki
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Udział wojsk inżynieryjnych w likwidacji
klęsk żywiołowych
W pierwszych latach powojennych klęski żywiołowe w Polsce były szczególnie dotkliwe. Powodowały znaczne straty materialne i tragedie
ludzkie. Pomoc wojska w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych stanowiła obok rozminowania i oczyszczania terenów z niewybuchów jedną z podstawowych zadań wykonywanych przez żołnierzy - saperów na rzecz społeczeństwa. Saperzy zaangażowani
byli przede wszystkim do akcji przeciwlodowych, przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych do odśnieżania dróg komunikacyjnych i odbudowy zniszczonych mostów oraz przepustów drogowych.

Z

godnie z zawartym porozumieniem
Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Komunikacji, Administracji
Publicznej i innymi resortami, jednostki wojsk
inżynieryjnych przystępowały do akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej na wezwanie władz cywilnych. W wypadku klęsk żywiołowych do
powyższych akcji kierowano pododdziały innych rodzajów wojsk
na rozkaz dowódcy
okręgu wojskowego. Ogólne kierownictwo nad całością prac wykonywanych przez
jednostki wojskowe sprawował
szef wojsk inżynieryjnych. Jednostki
skierowane do akcji
przeciwlodowej i przeciwpowodziowej miały
za zadanie wykonywać prace minerskie polegające na kruszeniu i rozbijaniu zatorów lodowych
oraz udzielania pomocy w ratowaniu ludności
i mienia powodzian. Ponadto zgodnie z opracowanym planem ochrony mostów w skali kraju,

każdy okręg wojskowy miał przydzielony odcinek rzeki, a jednostki inżynieryjno - saperskie
odcinek bezpośredniej odpowiedzialności za
stan utrzymania przepraw mostowych. Począwszy od 1946 roku zasadniczą odpowiedzialność
ochrony przed powodzią sprawowały komitety
przeciwpowodziowe różnych szczebli, koordynujące działalność terenowych organów administracji ogólnej, służb technicznych, wojska
i organizacji społecznych. Zgodnie z uchwałą nr
244 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1961 r. Główny Komitet Przeciwpowodziowy dysponował
siłami i środkami cywilnymi i wojskowymi oraz
innymi rezerwami centralnymi [w tym lodołamaczami i lotnictwem]. Ze strony wojska do
czasu utworzenia Inspektoratu Obrony Terytorium Kraju, ogólne kierownictwo nad organizacją i prowadzeniem akcji przeciwlodowych
i przeciwpowodziowych, sprawowało Szefostwo
Wojsk Inżynieryjnych MON, koordynujące
działalność wszystkich rodzajów wojsk i służb
biorących udział w tych przedsięwzięciach. Od
roku 1965 ogólne kierownictwo nad całością
spraw związanych z użyciem wojsk, podległych
ministrowi Obrony Narodowej, w akcji przeciwlodowej i przeciwpowodziowej powierzono
Głównemu Inspektorowi Obrony Terytorialnej.
Szefostwu Wojsk inżynieryjnych MON przeznaczono rolę kierownictwa merytorycznego
nad pododdziałami biorącymi udział w tych

Akcja przeciwpowodziowa w Pułtusku. Rynek z ratuszem. Powódź 5.04. - 15.04.1979 r.
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akcjach. Oba te organy administracji wojskowej wchodziły w skład Głównego Komitetu
Przecipowodziowego. W 1965 roku opracowano również Instrukcję o udziale wojsk w akcji
przeciwlodowej i przecipowodziowej precyzującą
zasady użycia wojsk w akcjach powodziowych.
Ustalenia zawarte w Instrukcji przewidywały
organizowanie:
a/ ekip stałych tworzonych z pododdziałów saperskich przeznaczonych do bezpośredniej
ochrony obiektów, w zakresie niszczenia lodu
przy użyciu materiałów wybuchowych;
b/ interwencyjnych patroli saperskich działających na śmigłowcach lub samochodach ze
stosownym wyposażeniem, przeznaczonych
do prowadzenia akcji w okresie kilku dni;
c/ grup ewakuacyjno-ratunkowych dla ewakuacji ludności i mienia z rejonów zagrożonych
powodzią, wyposażonych w sprzęt przeprawowy [przewożony - pontony i łodzie lub samobieżne środki przeprawowe];
d/ grupy minerskie szybkiego reagowania działające na śmigłowcach, przeznaczonych do
szybkich interwencji w miejscu tworzenia się
zatorów lodowych i kruszenia lodu przy użyciu materiałów wybuchowych.
Aktualnie koordynatorem akcji powodziowych jest Obrona Cywilna.[przyp. red.]

Jednostki inżynieryjno - saperskie
w akcjach przeciwpowodziowych
i przeciwlodowych
W latach 1945 - 1949 zaistniało w naszym
kraju kilku groźnych w skutkach powodzi. Zima
1945 roku była stosunkowo ostra. Działania wojenne doprowadziły do poważnych zniszczeń
mostów i innych urządzeń wodnych. Zniszczone mosty tamowały ruch kry powodując
powstawanie zatorów lodowych. Ponadto wiosenny spływ wody i lodów zagrażał większości
mostów kolejowych i drogowych o konstrukcji
drewnianej, wykonywanych w pośpiechu dla
potrzeb frontu. W okresach szczególnie kryzysowych, które nawiedziły Polskę w okresie powojennym, udział wojsk inżynieryjnych w tych
akcjach ilustrują niżej przedstawione przykłady:
W okresie od 21 do 29 grudnia 1945 r. saperzy 39. bsap ochraniali mosty w Warszawie w rejonie Cytadeli, rzucając z odbudowanego mostu
kolejowego ładunki wybuchowe prosto na lód.
Podobnie w akcji grudniowej uczestniczyli
także saperzy 27. bsap 2. BSap chroniąc most
Poniatowskiego i rozbijając tworzące się przed
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nim zatory oraz saperzy 5. B Sap. Łącznie przy
ochronie mostów w Warszawie wzięły udział 23
plutony saperów.
W 1946 roku ochronę mostów w Warszawie [Poniatowskiego i wysokowodnego-drogowego] powierzono saperom 31. bsap
oraz 26. i 27. bsap 2. BSap. Natomiast na wysokowodny most kolejowy skierowano 36. i 39.
bsap 5. BSap. Ochraniane przez saperów mosty
nie zostały uszkodzone. W sprawozdaniu dowódcy wojsk inżynieryjnych gen. dyw. Jerzego
Bordziłowskiego, w czasie walki z klęskami
żywiołowymi w 1946 roku wynika, że „... akcja
przeciwlodowo-powodziowa podjęta prawie wyłącznie przez wojska saperskie, przeprowadzona
została udanie, nie baczac na dwukrotny pochód
lodów, a pełna poświęcenia praca saperów i bohaterska ich postawa w walce z żywiołem - wywołała entuzjastyczne uznanie ludności [...].
Broniono w czasie pochodów lodów 297 mostów [...]. Uczestniczyło w akcji przeciwlodowej
7 900 saperów, straty 2 - żołnierzy. W najwięcej
zagrożonych miejscach - rzeka Wisła powyżej
Sandomierza, Puław, w Warszawie - most Poniatowskiego, Modlin, Tczew powstały zatory,
powodując spiętrzenie wody, zagrożenie mostów
i wałów. Z 7 zatorów - 5 zostało zlikwidowanych
przez saperów bez uszkodzeń mostów i wałów,
z uniknięciem powodzi...”.
Następna akcja przeciwpowodziowa miała
miejsce na przełomie 1946/1947 roku. Bardzo
groźna zima spowodowała duże opady śniegu.
Wszystkie rzeki zostały skute pokrywą lodu,
którego grubość na Wiśle dochodziła do 1 m.
Wiele mniejszych dopływów Wisły zamarzło
do dna. W marcu 1947 r. raptowne ocieplenie spowodowało gwałtowny przybór wody
i utworzenie się wielu zatorów.
Szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się
w dolinie sochaczewskiej, gdzie przed drewnianym mostem drogowym w Wyszogrodzie
na Wiśle utworzył się 20 - kilometrowy zator
lodowy. Podobnie było pod Zakroczymiem.
Tam grubość lodu w spiętrzeniach dochodziła
do 3 m wysokości. Wały ochronne nie wytrzymywały naporu spiętrzonych wód, w wyniku
czego woda zalała tysiące ha pól uprawnych,
a kilkadziesiąt wsi nadwiślańskich zostało zatopionych wraz z inwentarzem. Zaskoczona
ludność często chroniła się na dachach swoich
domostw, oczekując na ratunek. W zaistniałej sytuacji saperzy na łodziach, nie bacząc na
grożące im niebezpieczeństwo od płynącej kry
lodowej, z pełnym poświęceniem ratowali życie zagrożonej ludności. Olbrzymie poświęcenie żołnierzy - saperów znacznie wpłynęło na
zmniejszenie strat materialnych i uratowanie
dziesiątków tysięcy ludzi. Niesione powodzią
lody zniszczyły w całym kraju ponad 100 mostów stałych, 18 na głównych rzekach, w tym na
Wiśle mosty w Puławach, Toruniu, Kwidzyniu,
w Modlinie na Narwi itd. W samej Warszawie
zniszczeniu uległy dwa mosty [wysokowodny
drogowy i kolejowy].
Dramatyczną akcje ratowania mostów
wysokowodnych w Warszawie, drogowego
i kolejowego w rejonie Cytadeli Warszawskiej
21 marca 1947 r. relacjonuje gen. bryg. Jan Szymanowski „... Na odbudowanym stałym moście
wystawiono cały pułk saperów z przygotowa-

4(55) 2015

nym materiałem wybuchowym [ładunki trotylu
o ciężarze do 3 kg]. Gdy lód ruszył, z mostu
zrzucano te ładunki z takim wyliczeniem, by
eksplodując rozbijały mijające most większe
kry lodowe. [...] Na naszych oczach kra obaliła
i zniosła kilka izbic, potem podpory i przęsła
mostu wysokowodnego runęły do wody Saperzy zdążyli jednak opuścić most. To samo
nastąpiło przy moście kolejowym ..” Akcję
ratowania mostów przez saperów 2. BSap
obserwowali m.in.: Szef Wojsk Inżynieryjnych MON gen. Bordziłowski i dowódca
OW-I Warszawa gen. Rotkiewicz. Nieudana akcja saperów wywołała uczucie goryczy
u wizytującego rejon mostów marszałka Polski Michała Rolę - Żymirskiego.
Dla dokładnego zlokalizowania zatorów
używano lotnictwa rozpoznawczego, które
wzywało z kolei lotnictwo bombowe, usiłujące przez bombardowanie rozbijać pokrywę
lodową. Do tych samych celów używano artylerii, gdzie stosunkowo skuteczne okazywały się wielokalibrowe moździerze. Nie mniej
te środki zawodziły przy zatorach - jak fachowo mówili saperzy - „siedzące” na dnie rzeki.
Ostrzał artylerii był mało skuteczny, rozerwane pociski przynosiły szkody miejscowej ludności. To samo bombardowanie zatoru z powietrza. Bomby dużych wagomiarów zrzucane z dużej wysokości nie dawały gwarancji
celności, często niszczyły wały przeciwpowodziowe. Toteż od roku 1963 roku do rozbijania zatorów zaczęto stosować śmigłowce oraz
lodołamacze [holowniki] rzeczne. Ładunki
ze śmigłowców zakładano w górę rzeki od
mostu dla stworzenia wolnej tafli wody oraz
w środku zatoru cele stworzenia rynny umożliwiającej spływ wody. Podobnie kruszyły lód
holowniki łamiąc lód w górę rzeki [pod prąd]
Tak m.in. w 1967 r. uratowano most drewniany w Wyszogrodzie. Saperzy bronili przede
wszystkim mostów, starając się zniszczyć za
pomocą materiałów wybuchowych pola lodowe przed izbicami i rozbijać większe spływające kry zagrażające podporom.

W latach 1948 - 1949 zima była stosunkowo
łagodna i stan wód utrzymywał się w normie.
Do poważnego zagrożenia powodzi doszło dopiero w połowie lutego 1950 r., gdzie na Wiśle
w rejonie Wyszogrodu utworzył się zator lodowy o grubości 2,5 m. i wysokości spiętrzenia do
5 m. Mimo udanej akcji rozbicia zatoru, w kilka
dni później olbrzymia fala płynąca z Bugo-Narwii wdarła się w nurt Wisły i utworzyła zator
pod Zakroczymiem. W wyniku powodzi zalane
zostały okoliczne wioski i miejscowości, łącznie
z Nowym Dworem i Pomiechówkiem włącznie.
Wspominając dramatyczną akcję ratowania
powodzian płk Stanisław Drozdowicz m.in. pisze: „... Bardzo często miejscowa ludność, nie zdając sobie w pełni sprawy z grożącego niebezpieczeństwa, nie chciała się ewakuować. Trzeba było
dojeżdżać do zalanych domostw, by ratować ludzi
chroniących się na strychach i dachach. A nie mieliśmy przecież tak dużo amfibii i trzeba było poruszać się za pomocą łodzi i pontonów, wszystko
przy pomocy wioseł. Bywało i tak, ze ludzie nie
chcieli opuścić zatopionego domostwa dopóki nie
zabraliśmy prosiaka lub kury ..”
W ramach tych akcji ewakuowano z rejonów zagrożonych około 4000 osób, 600 szt.
inwentarza żywego oraz dowieziono powodzianom około 20 ton żywności. Dzisiaj z perspektywy minionych lat i współczesnych możliwości
technicznych wojsk inżynieryjnych oraz środków będących w dyspozycji grup ratownictwa
technicznego, należy ocenić, iż akcja przeciwlodowa i przeciwpowodziowa w 1947 roku
zasługuje na szczególne podkreślenie nie tylko
z punktu widzenia jej rozmiarów i katastrofalnych skutków, ale przede wszystkim ze względu
na wysiłek i ofiarność wojsk inżynieryjnych posługujących się prostymi środkami technicznymi. Ogółem w akcjach przeciwpowodziowych
jednostki inżynieryjno-saperskie tylko w WOW
ochraniały: w 1946 r. - 297 mostów; w 1947
-331; w 1948 -163 ; 1949 - 149. Łącznie broniły
937 mostów, a ewakuowały 4 170 rodzin.
dr Wiesław Leszek Ząbek

Obrona mostu w Wyszogrodzie w 1967 r.
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XV LECIE STOWARZYSZENIA
SAPERÓW POLSKICH

W

dniu 18 września 2015 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia powołania na terenie kraju Stowarzyszenia Saperów Polskich.
W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Saperów Polskich i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii
Technicznej przy udziale Centralnej Biblioteki Wojskowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyły władze statutowe
Stowarzyszenia, Członkowie Honorowi i Założyciele Stowarzyszenia, Prezesi i delegacje Kół, byli Prezesi Stowarzyszenia oraz
Członkowie Wspierający. Ogólnie w uroczystości uczestniczyło
185 osób.
W uroczystości uczestniczył również Szef Zarządu Inżynierii
Wojskowej płk Andrzej Solarz oraz dowódcy jednostek inżynieryjnych lub ich przedstawiciele m.in.: dowódca 2. psap płk Adam
Przygoda, zastępca dowódcy 5. pinż ppłk Piotr Bednarczyk,
dowódca 16. bsap ppłk Marian Szymula, dowódca 1. bdm ppłk
Adam Bednarczyk, dowódca 4. binż ppłk Adam Kliszka, dowódca 3. binż. Zbigniew Drożdżewski.
Wśród zaproszonych gości, udział wzięli m.in. Komendant - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof.
dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prorektor ds. Dydaktycznych
Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Paweł Cieślar,
Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr MON płk dr Michał
Korczak, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen.
bryg. Piotr Nidecki, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego
WP płk Piotr Naglik, reprezentujący Szefa Zarządu Planowania
Użycia SZ i Szkolenia płk Robet Kardaś, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON kmdr Robert Bajurski, Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk rez. Michał
Dudicz, Kapelan Saperów ppłk ks. dr Mariusz Śliwiński, Dziekan Wydz. Mech. WAT płk dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz,
przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej płk Stanisław Chomiak, przedstawiciel Biura Ochrony Rządu ppłk Sławomir Cukierski, przedstawiciel Muzeum Wojsk Lądowych dr
Anna Popielarczyk-Pałęga, Główny Kustosz Muzeum Więzienia
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Przemawia prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski

Życzenia od Zarządu Krajowego ZP RP

SAPER
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Pawiak Paweł Bezak, Kierownik Muzeum
Ordynariatu Polowego WP płk w st. spocz.
dr Jacek Macyszyn, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP płk
w st. spocz. Zdzisław Przesłowski, Prezes
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków
RP Stanisław Śliwa, przedstawiciele Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia gen.
bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski, płk rez.
Eugeniusz Milewski, Prezes Stowarzyszenia
Lotników Polskich płk w st. spocz. pil. Kazimierz Pogorzelski, Wiceprezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Zagranicznych
ONZ płk rez. Waldemar Wojtan, delegacja
Stowarzyszenia Cywilnych Saperów z Prezesem płk. rez. Ryszardem Janklowskim,
Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT por rez. (saper) Jacek Kubielski.
Wśród Członków Wspierających obecni
byli Prezes Grupy LUBAWA Marcin Kubica, Prezes ISM GRYFIN Janusz Drelichowski, Komendant WITI dr inż. Leszek Bogdan, Dyrektor Generalny AUTOBOX mgr
Krzysztof Siekański, przedstawiciel MEGMAR Logistics&Consulting Łukasz Włodarski i Jacek Dufek. Z delegacją Koła Nr 19
z Włocławka przybyli dyrektorzy ze sztandarami szkół tworzących „Rodzinę Szkół
3. Warszawskiego Pułku Pontonowego” mgr
Elżbieta Jażdżewska z Sarnowa, mgr Jacek
Kazanecki z Włocławka, mgr Urszula Paczkowska z Kaliskiej.
Na adres Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich wpłynęły gratulacje z okazji
jubileuszu oraz życzenia dalszych sukcesów
i satysfakcji w utrwalania historii i tradycji
oręża polskiego oraz integracji środowiska
Saperskiego.
Życzenia przesłali: Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli - Mieczysław Łuczak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej - Beata Oczkowicz, Dyrektor
Departamentu Kontroli MON gen. broni
w st. spocz. Zbigniew Głowienka, Rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ks. dr hab. Stanisław Dziekoński,
Metropolita Warszawski - Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Prezes Stowarzyszenia Saperów Dębickich - Andrzej Niedbał.
G.M.

4(55) 2015

Członkowie wspierający SSP

Prezesi Kół SSP

Honorowi Członkowie SSP

Członkowie Grupy Założycielskiej SSP
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Zmiany kadrowe

W

dniu 22 września 2015 r. Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
płk Andrzej Solarz w obecności stanu osobowego Zarządu
Inżynierii Wojskowej i zaproszonych gości, w tym i Prezesa
Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez Tadeusza Dzikowskiego pożegnał oficerów odchodzących z Zarządu:
- Kolegę kmdr. Andrzeja Walora – Szefa Oddziału Gestorstwa
i Rozwoju kończącego zawodową służbę wojskową, od 01.10.2015 r.
do 31.01.2016 r. wykonywał będzie obowiązki w 3. Flotylli Okrętów
w Gdyni. Kmdr Andrzej Walor służbę w ZIW pełnił od 02.01.2014 r.
do 30.09.2015 r. Służbę wojskową jako kandydat na oficera rozpoczął
16 września 1976 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych.
Po ukończeniu WSO służbę zawodową pełnił do 1988 r. w 8.bsap/8FOW
na stanowisku dowódcy plutonu i kompanii saperów, a następnie oficera
i szefa sztabu – zastępcy dowódcy 8.bsap. W latach 1988-1991 był słuchaczem w WAI w Moskwie. Od 1991 do 2006 r. pełnił obowiązki Szefa
Inżynierii Morskiej 8. FOW. W latach 2006-2008 starszy specjalista inżynierii morskiej w Dowództwie MW, a od 2008 do 2014 r. Szef Inżynierii
Morskiej w Dowództwie MW.
Komandor Andrzej Walor czynnie uczestniczył w pracach Koła Nr 3
w Gdyni przez 1,5 roku w Kole Nr 1 przy ZIW oraz we władzach Stowarzyszenia Saperów Polskich. W obecnej kadencji jest Członkiem Zarządu
Głównego.
Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Andrzej Solarz życzył kmdr.
Walorowi zdrowia, pomyślności i spełnienia planów osobistych po zakończeniu służby zawodowej.
Prezes SSP życzył dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów w dalszej działalności społecznej dla dobra i chwały Saperów Polskich. Jednocześnie poprosił o aktywne włączenie się
w pracę Koła Nr 3 SSP w Gdyni.
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- Kolegę ppłk Marka Golana – Starszego Specjalistę Oddziału Operacyjnego ubywającego na stanowisko Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów w Brzegu.
Ppłk Marek Golan służbę wojskową w 1985 r. jako słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, którą ukończył w 1989 r.
i został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu rozminowania
w latach 1989 -1992, a następnie dowódcy kompanii rozminowania
w latach 1992-1996 w 5. Brygadzie Saperów. W latach 1996-1998 był
słuchaczem AON a po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko
dowódcy batalionu w 5. Pułku Inżynieryjnym a w 2006 r. na stanowisko szefa sztabu 5. pinż. Uczestniczył w operacji Enduring Freedom
w Afganistanie w 2002-2003 roku oraz misji pokojowej EUFOR w Bośni
i Hercegowinie 2005-2006.
Następnie pełnił służbę na stanowisku oficera w Dowództwie EUROKORPUSU w Strasburgu, a po powrocie służył w Dowództwie Wojsk
Lądowych w Oddziale Gotowości Bojowej oraz w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. W dn. 02.01.2014 r. przyjął obowiązki Starszego Specjalisty w Oddziale Operacyjnym ZIW. W latach
2014/2015 ukończył Wyższy Kurs Operacyjno - Strategiczny w AON.
Z dniem 14 października 2015 r. przyjął obowiązki dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów.
Panu pułkownikowi Markowi Golanowi życzymy dużo zdrowia,
pomyślności, wytrwałości i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji a także zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej
i społecznej. Liczymy, że będzie wspierał działalność Koła Nr 25 działającego przy pułku.
G.M.
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Sztandar dla Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sarnowie

W

dniu 26 września 2015 roku na terenie miejscowości Lubraniec i Sarnowo w powiecie włocławskim odbyła się patriotyczno - wojskowa uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku dla Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sarnowie noszącej imię pontoniera - zwiadowcy
z 6. samodzielnego zmotoryzowanego batalionu pontonowo – mostowego. Szkoła w Sarnowie wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Kaliskach
oraz Szkołą Podstawową Nr 8 we Włocławku tworzą „Rodzinę Szkół 3
Warszawskiego pułku pontonowego”.
Uroczystość została poprzedzona mszą świętą odprawioną w kościele
p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, w trakcie której ks. prof. Krzysztof
Kamiński dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły. Po mszy, uczestnicy uroczystości, w asyście Orkiestry WP z Torunia, pocztu sztandarowego i kompanii honorowej z 2. Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego,
pocztów sztandarowych szkół z miasta i rejonu, rodziny szkół 3. Wppont.,
organizacji społecznych oraz wozów bojowych Straży Pożarnej i sprzętu
Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Off – Roadu „Patrol”
z Włocławka przeszli pod pomnik „Poległym za wolną i niepodległą Polskę”, gdzie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Członkowie Włocławskiego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oddali honorowy salut armatni.
Dalszy przemarsz kolumny na teren rekreacyjny „Dunaj” dał początek ceremonii wręczenia sztandaru, którą rozpoczęto złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, reprezentującego dowódcę 2. Ipinż.,
mjr Arturowi Inczewskiemu, odegraniem Hymnu Państwowego oraz
podniesieniem flagi państwowej. Uczestników uroczystości powitała
dyrektor szkoły mgr Elżbieta Jażdżewska. Jako pierwsi powitani zostali
członkowie SSP we Włocławku na czele z prezesem płk. dr. Ryszardem
Chodynickim oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę w osobach: burmistrza Lubrańca mgr. Krzysztofa Wrzesińskiego i przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Piotra Sławianowskiego. Wśród licznie
przybyłych gości byli: posłowie na Sejm RP Domicela Kopaszewska,
Grzegorz Karpiński, wiceminister Spraw Wewnętrznych Jan K. Ardanowski. Władze wojewódzkie województwa kujawsko – pomorskiego
reprezentował koordynator delegatury UW we Włocławku Mirosław Suski, a władze samorządowe radni Sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego Sławomir Kopyść, Jacek Kużniewicz oraz Stanisław Pawlak.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili także - szef Inżynierii Wojskowej 2011 – 2014 gen. bryg. dr Bogusław Bębenek oraz prezes SSP płk
Tadeusz Dzikowski. Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół z rejonu
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gminy oraz dyrektorzy szkół z „Rodziny 3. Wppont”, dyrektorzy placówek
kulturalnych, sołtysi okolicznych wsi, członkowie Bractwa Kurkowego
i Stowarzyszenia „Patrol”.
Szczególnie serdecznie powitani zostali uczniowie szkół, mieszkańcy
Lubrańca i okolicy oraz środki masowego przekazu. W imieniu członków
SSP we Włocławku, fundatorów sztandaru, Akt ufundowania sztandaru
odczytał prezes płk dr Ryszard Chodynicki. Przedstawienia Rodziców
Chrzestnych sztandaru dokonał ppłk Ryszard Chornicki, prowadzący
uroczystość. Matką Chrzestną sztandaru została Marianna Wojciechowska, była dyrektor szkoły w Sarnowie, Ojcem Chrzestnym sztandaru Zbigniew Siewierski, radny Gminy Lubraniec, przyjaciel szkoły. Następnie
przystąpiono do symbolicznego wbijania gwoździ pamiątkowych. Dokonali tego zaproszeni goście którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości wręczenia sztandaru oraz sponsorzy. Wszyscy
wbijający gwoździe potwierdzili ten fakt podpisem złożonym w Księdze
Pamiątkowej. Burmistrz Lubrańca po odczytaniu Aktu nadania sztandaru przekazał go dyrektorowi szkoły, a ten pocztowi sztandarowemu szkoły. Po tej części uroczystości głos zabierali goście, którzy do słów życzeń
dołączali też kwiaty i upominki.
Ppłk Ryszard Chornicki odczytał adresy okolicznościowe, które
wpłynęły do dyrektora szkoły. Następnie po odczytaniu uchwały ZG SSP
prezes SSP płk Tadeusz Dzikowski i członek Zarządu gen. bryg. dr Bogusław Bębenek wręczyli dyrektorom „Rodziny Szkół 3. Wppont” i burmistrzowi Lubrańca Jubileuszowy Medal Pamiątkowy 15-lecia SSP. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowego medalu
wybitego z okazji nadania szkole sztandaru osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły, w tym wszystkim członkom SSP we Włocławku, fundatorom sztandaru. Na zakończenie tej części uroczystości jej gospodarze
zaprosili wszystkich obecnych na wojskową grochówkę, pokaz sprzętu
Patrolu Saperskiego z 2. Ipinż, sprzętu Stowarzyszenia „Patrol” i Bractwa
Kurkowego, a po krótkiej przerwie na koncert Orkiestry WP z Torunia.
Kolejna część uroczystości odbyła się na terenie szkoły w Sarnowie.
Uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci szkoły i mogli się wpisać do Ksiąg Pamiątkowych. W trakcie tej części uroczystości gen. bryg. dr Bogusław
Bębenek przekazał do Izby Pamięci szkoły mundur generalski. Uroczystość zakończona została obiadem, a następnie spotkaniem towarzyskim
na terenie remizy OSP w Sarnowie.
mjr Jan Olszewski
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Spotkanie absolwentów rocznika 1962
Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych

D

o zwołania spotkania kolegów z podchorążówki nie są potrzebne specjalne rocznice ani żadne nadzwyczajne
okoliczności. Wystarczy konstruktywna inicjatywa i dobra wola uczestników. Bez wątpienia prościej jest w małym gronie zebrać się na wspominanie przeżyć nawet sprzed pół wieku niż przygotować
i zrealizować stosowny program, by w większym gronie
i miłym nastroju spędzić wspólnie więcej niż chwilę. Jednakże spotkanie w szerszym składzie zawsze ma niepowtarzalny urok.
W rezultacie w dniach 5 i 6 września 2015 r. osiemnastu oficerów saperów
spędziło ponownie razem niemal całą dobę. Sprawy przygotowania spotkania, wzięli na siebie Bogusław Saganowski z Ryszardem Pindurem.
Uczestników miało być więcej, lecz niepomyślny los w ostatniej chwili
trzech spośród nas zatrzymał w domach.
Spotkanie rozpoczęło się od zbiórki w Rembertowie (AON), gdzie po
przywitaniu zajęliśmy miejsca w autokarze i udaliśmy się do historycznego grodu - Czerska, ongiś siedziby władz Mazowsza. Tam w stylowej
karczmie zjedliśmy wyśmienity obiad, po którym zwiedziliśmy z przewodniczką ruiny starego zamku. W ten sposób zaliczyliśmy autentyczną
lekcję historii, odświeżyliśmy wiedzę o tej części naszej ziemi ojczystej. To
był dobry, poobiedni deser dla byłych żołnierzy. Trwał niedługo. Wkrótce
mieliśmy ponownie czas na swobodną pogawędkę w drodze do Mniszewa,
gdzie był urządzony nasz nocleg, a przede wszystkim tam właśnie czekała
nas najważniejsza część spotkania. Składało się na nią wpierw uroczyste
nawiązanie do czasu spędzonego w podchorążówce i koleżeńskie wspomnienie o tych, co 2 września 1962 roku zostali oficerami saperów Wojska
Polskiego. Odczytano pełną listę promowanych osób. Odebraliśmy to jako
swoisty apel pamięci. Wszyscy uczestnicy na pamiątkę spotkania otrzymali plakietkę – na wzór ówczesnej absolwentki Szkoły Oficerskej ze stosownym okolicznościowym napisem.
Potem nastał czas uroczystej kolacji, podczas której nie stół jest najważniejszy, a bycie razem i rozmowy starych kolegów z koszar przy Obornickiej. Za nami wiele przygód, różne doświadczenia i związane z nimi
wspomnienia. Spotkanie w takim gronie przy stole ma swój niezapomniany urok. Przede wszystkim nic wtedy nie kojarzy się źle, najtrudniejsze

momenty, nawet dawne konflikty mają zabarwienie sentymentalne, miłe.
Nie wiadomo skąd się to bierze, że wszystko z tamtych czasów jest teraz
przyprawione radością wspominania.
Rozmowy oficerów w stanie spoczynku przy takiej okazji nie są w żadnym razie monotematyczne i trudno sobie wyobrazić nienawiązywanie
przez uczestników do spraw, które przez dziesięciolecia były dla każdego
z nas chlebem powszednim. Tak jak smaku i zapachu chleba z dziecięcych
lat nie zapomina się do końca życia, tak i codziennych trosk choćby nawet
sprzed wielu lat wyrwać z serca oficera nie sposób. Wspominaliśmy także
wydarzenia, w których uczestniczyliśmy już na zupełnie innej płaszczyźnie
niż podchorążacka więź. Oczywiście nie brak było dygresji dotyczących
życia rodzinnego uczestników, przejawów satysfakcji z osiągnięć naszych
dzieci i wnucząt, co bywało w niektórych przypadkach ilustrowane atrakcyjnymi zdjęciami. Kolacja skończyła się w odpowiedniej porze, by wypocząć do rana.
Niektórzy przed poranną kawą zrobili krótki spacer w pobliżu hotelu.
Ostatnim punktem programu było zwiedzenie skansenu I Armii Wojska
Polskiego. Zwięzłą charakterystykę walk na przyczółku warecko-magnuszewskim omówił Bogusław Saganowski, do niedawna wykładowca ASG
(także AON).
W spotkaniu wzięło udział osiemnastu oficerów. W dniu promocji
oficerskiej było nas siedemdziesięciu siedmiu. Z tej liczby, niestety, prawie
co trzeci odszedł od nas na zawsze. Kilku kolegów z różnych powodów
po prostu nie mogło dołączyć do nas. Los paru kolegów jest nieustalony,
paru jest chwilowo w dość słabej kondycji fizycznej, a są też - wprawdzie
nieliczni - i tacy, których uczestnictwo w naszych spotkaniach po prostu
nie pociąga. My ich oczywiście na naszej liście nadal mamy. Może zechcą
na kolejnym spotkaniu się pojawić?
Oprócz nazwisk osób wymienionych w tekście w spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Bartosik, Waldemar Bańka, Ryszard Dragańczuk, Józef
Garboś, Tadeusz Graban, Zbigniew Łubiński, Jan Polakowski, Stanisław Rusin, Henryk Rataj, Stanisław Stec, Marian Szwoch, Andrzej
Twardosz, Marian Tofil i autor tego raportu - Czesław Sarna.
Czesław Sarna

Spotkanie po 54 latach
absolwentów OSWINŻ. rocznik 1961

W

dniach 4-6.09.2015 r. odbyło się drugie spotkanie absolwentów byłej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych
promowanych na pierwszy stopień oficerski 06.09.1961 r.
Tym razem, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu poznańskim
w 2014 r., we Wrocławiu - siedzibie tej zasłużonej uczelni wojskowej.
Organizatorem spotkania był kol. Roman Cywiński, któremu należą
się podziękowania za poniesiony trud.
W spotkaniu uczestniczyło 18 absolwentów (4 z żonami): Marian Bednarz, Józef Biernat, Mikołaj Bukrewicz, Roman Cywiński, Alfred Gmur, Stanisław Jarosz, Walerian Kabara, Roman
Kacała, Stanisław Konopka, Marian Korzeniewicz, Hubert Labus,
Włodzimierz Lewandowski, Zbigniew Murawa, Zbigniew Porada,
Mariusz Wojtasiewicz, Marek Wysocki i Józef Wojtczak. Niektórzy koledzy nie uczestniczyli w spotkaniu poznańskim i nie widzieli
się od czasu promocji. Identyfikacja wzajemna nastręczała niekiedy
trudności. Bez trudu natomiast rozpoznany został gość specjalny ówczesny (w l. 1959-1961) dowódca kompanii podchorążych Józef
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Drozd (płk l. 84), który wyglądał doskonale jak na swój wiek.
Organizator spotkania zadbał o bardzo dobre warunki zakwaterowania w centrum Wrocławia, w pobliżu dworców kolejowego i autobusowego. Zapewnił też autokar do zwiedzania miasta, które wypiękniało, rozwinęło się i wywarło na uczestnikach niezwykle miłe wrażenie. Szczególnie interesujące było zwiedzanie Panoramy Racławickiej
i Muzeum Wojsk Inżynieryjnych oraz obejrzenie panoramy Wrocławia z platformy widokowej budynku SKY TOWER.
Głównym punktem programu spotkania była uroczysta kolacja
5 września, podczas której uczestnicy przedstawili swoje kariery zawodowe w służbie wojskowej i życiu cywilnym, a także wspomnienia z okresu nauki w OSWInż. Również płk Józef Drozd podzielił się
swoimi refleksjami i doświadczeniami młodego dowódcy kompanii
podchorążych. Kol. J. Wojtczak poinformował zebranych o wynikach
poszukiwania tych kolegów, o których losach zebrani nie mieli wiedzy.
Okazało się, że ok. 50% absolwentów OSWInż. rocznika 1961 odeszło
na wieczną wartę. Chwilą ciszy uczczono ich pamięć.

SAPER

SAPERSKIE SPOTKANIA
Na tę część spotkania miłą niespodziankę przygotował działacz społeczny i członek Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP W Lublinie kolega Marek
Wysocki, który wręczył zasłużonym na rzecz integracji
środowiska byłych żołnierzy zawodowych, szczególnie
reprezentantów wojsk inżynieryjnych, honorowe krzyże i odznaki przyznane przez prezydium Okręgu Lublin
Uchwałą Nr 1/2015 z dn. 31.04.2015 r. Wyróżnieni zostali: płk dr Józef Wojtczak - Honorowym Krzyżem z Szablami „Za zasługi dla ZIW”, płk mgr inż. Roman Cywiński - Honorowym Krzyżem „Za zasługi dal ZIW”,
płk prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka, płk mgr inż.
Marian Korzeniewicz, płk mgr inż. Józef Biernat, płk
dr inż. Marian Bednarz i płk mgr inż. Włodzimierz
Lewandowski - Honorową Odznaką „Zasłużony dla
ZIW”.
Wielu kolegów wyraziło chęć ponownego spotkania
w 2016 r., w 55. rocznicę naszej promocji. W tej sprawie
trwają obecnie uzgodnienia organizacyjne.
Józef Wojtczak

40. lat po promocji

5

września 2015 roku Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych odwiedzili niecodzienni goście. To grupa
absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych,
obchodzących okrągłą, 40 rocznicę promocji oficerskiej. Wizyta odbyła się
dzięki życzliwości komendy Centrum, a głównie płk. Andrzejowi Dutce,
oraz kpt. Chojnackiemu - przewodnikowi po koszarach.
Gośćmi honorowymi byłych podchorążych byli nasi dowódcy: płk
w st. spocz. Zdzisław Kowalski i ppłk w st. spocz. Józef Hałas.
Dawni słuchacze z zainteresowaniem i wzruszeniem zwiedzali swój
pododdział - 1. kompanię podchorążych. Widać było ogromne zmiany. Po
remoncie trudno było poznać dawny pododdział.
Potem było zwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, budowane
właśnie przy pomocy 1-ej kompanii. Wspominaliśmy również kolegów,
których już wśród nas nie ma: J. Kramkowskiego, Z. Konowalskiego,
Z. Fryca, A. Dziwaka.
Wizytę uświetniła defilada absolwentów. Mimo, że grupa była
nieliczna, przemarsz wzbudził aplauz zebranej publiczności w osobach
małżonek oraz dawnych przełożonych.
Po trudach zwiedzania nadszedł czas na coś dla „ciała”. Tutaj swoje
podwoje otworzył gościnny hotel „Jasek”. Toastom nie było końca.

4(55) 2015

Drodzy Koledzy Oficerowie! Czas nie stoi w miejscu, korzystajmy
z okazji póki dopisuje zdrowie. Powtarzajmy nasze coroczne spotkania
w czasie i miejscu dogodnym dla wszystkich.
Z żołnierskim pozdrowieniem - Komitet Organizacyjny
E.Grott, A.Prusak, Zb.Serafin
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SAPERSKIE SPOTKANIA

Spotkanie saperów dwóch armii

N

a zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Saperów Polskich z Koła Nr 19 płk. dr. Ryszarda Chodynickiego na terenie Włocławka
przebywał saper niemiecki płk Michael Ahlendorf.
Gość to były dowódca ciężkiego pułku inżynieryjno
– saperskiego, a obecnie Szef Stowarzyszenia Saperów
Niemieckich w Havelbergu, organizacji skupiającej
44 członków.
Oficjalna część wizyty rozpoczęła się oddaniem
honorów polskim saperom przy ,,Pomniku Sapera
3. Warszawskiego pułku pontonowego”.
Następnie w siedzibie Stowarzyszenia odbyło
się spotkanie płk M. Ahlendorfa z członkami Koła.
W wymianie doświadczeń oraz omawianiu planów
dalszej współpracy nie przeszkadzała bariera językowa. Rozmowa prowadzona była w języku polskim,
niemieckim oraz rosyjskim. W trakcie spotkania prezes płk Ryszard Chodynicki i wiceprezes mjr Zdzisław Pierzchała wręczyli gościowi ,,Medal Pamiątkowy” wybity z okazji odsłonięcia tablic pamiątkowych
przy ,,Pomniku Sapera 3. Warszawskiego pułku pontonowego”. W rewanżu gość przekazał medal okolicznościowy wybity z okazji 20 – tej rocznicy wyjścia
wojsk radzieckich z Niemiec. Wręczając medal płk
M. Ahlendorf podkreślił potrzebę kontynuowania
współpracy i zaprosił członków Koła do złożenia wizyty saperom w Havelbergu. Spotkanie zakończone
zostało dokonaniem wpisu przez Gościa do ,,Księgi
Pamiątkowej”.
Na zakończenie wizyty płk Ryszard Chodynicki
pokazał Gościowi najpiękniejsze i najważniejsze miejsca na terenie Włocławka.
ppłk Ryszard Chornicki

Spotkanie z szefem Zarządu Inżynierii
Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych płk Andrzejem Solorzem

W

dniu 14 listopada 2015 r. w Zarządzie Inżynierii Wojskowej DGRSZ w Warszawie odbyło się
posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SSP
z udziałem płk Andrzeja Solorza. Spotkanie dotyczyło
m.in. omówienia obszarów współpracy Zarządu Inżynierii Wojskowej ze Stowarzyszeniem, kultywowania tradycji
wojsk inżynieryjnych, integracji środowiska saperskiego
oraz wspólnych przedsięwzięć patriotyczno-wojskowych.
Zabierając głos płk Andrzej Solorz dokonał oceny
działalności Stowarzyszenia widzianą z płaszczyzny Szefostwa Inżynierii Wojskowej i wojsk inżynieryjnych oraz nakreślił główne zasady współpracy. [szersza relacja w kolejnym numerze].
Ponadto omówiono stan przygotowania do VII Kongresu SSP i 15–lecia kwartalnika SAPER, które odbędą się
w 2016 r.
Red.
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Posiedzenie Zarządu SSP 28.02.2015 r.

SAPER

MASZYNY I SPRZĘT WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Przewoźny agregat sprężarkowy WD-50W
i narzędzia pneumatyczne
Kombinat Przemysłowy Huty Stalowa Wola uruchomił produkcję opracowanego przez swoich konstruktorów przewoźnego agregatu sprężarkowego WD-50W i narzędzi pneumatycznych na potrzeby wojsk inżynieryjnych.
Przeznaczenie
Przewoźny agregat sprężarkowy WD-50 służy do zasilania i napędzania narzędzi pneumatycznych. Źródłem zasilania jest zespół
sprężarkowy W2P-218 napędzany silnikiem
wysokoprężnym S-324H.
Charakterystyka taktyczno-techniczna
Wydajność zespołu sprężarkowego przy
1000 obr./min.
5 Nm3/min.
Ciśnienie maksymalne
8 kG/cm2
Ciśnienie robocze
6 kG/cm2
Pojemność zbiornika sprężonego
powietrza 		
150 l
Ilość narzędzi pneumatycznych
14 szt.
Czas przygotowania sprężarki
do pracy 			
45 min.
Czas zwijania sprężarki
30 min.
Masa całkowita – sprężarki z kpl.
narzędzi
ok. 3600 kg
a. agregatu
2600 kg
b. skrzyń:
nr 1 – młotek pneumatyczny MPS 11 55 kg
nr 2 – młot pneumatyczny MP-26A
65 kg
nr 3 – nitownik pneumatyczny NA-25A
50 kg
nr 4 – młotek ścinak MS-19
45 kg
nr 5 – wiertarka pneumatyczna WUP-28
75 kg
nr 6 – wiertarka pneumatyczna WZ-15 45 kg
nr 7 - wiertarka pneumatyczna NB-32R
60 kg

nr 8 - wiertarka pneumatyczna PNR-500
50 kg
nr 9 - wiertarka pneumatyczna S150-B
50 kg

nr 10 – podtrzymka pneumatyczna PP-25A
9 kg
nr 11 – podpora pneumatyczna PNU-51
77 kg
nr 12 – osprzęt sprężarki
75 kg
nr 13 – osprzęt do podpory pneumatycznej
PNU-51
60 kg
nr 14 – świdry do wiertarek
85 kg
nr 15 – węże do podpory
65 kg
Szybkość transportowa holowania agregatu
sprężarkowego:
- po szosie
		
50 km/h
- po drogach gruntowych
10 km/h
Obsługa
Instrukcja

3 osoby
Inż. 344/72

Producent

Huta „Stalowa Wola”

Wyposażenie (narzędzia pneumatyczne
w skrzyniach)
Opracował
na podstawie materiałów
OBRMZiT KP HSW
oraz WITI
płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade

4(55) 2015
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EPITAFIA
ŚP. PŁK DR INŻ. JANUSZ ZDZIARSKI

W

dniu 8 września 2015 zmarł płk Janusz Zdziarski wieloletni Komendant i Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Pułkownik doktor inżynier Janusz
Zdziarski urodził się 26.07.1944 roku w Łodzi.
Po ukończeniu technikum i odbyciu rocznej
zasadniczej służby wojskowej, w 1965 roku
rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
na kierunku - sprzęt inżynieryjny w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Po
ich ukończeniu w 1970 roku, pełnił służbę na
stanowisku zastępcy dowódcy bpont ds. technicznych w 6 ppont.
Od 1972 roku pełnił służbę w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu na stanowisku wykładowcy w latach 1972-1975, starszego wykładowcy w la-

tach 1975-1981, zastępcy kierownika Cyklu
Mechanizacji w latach 1981-1983. Następnie
odbył praktykę w 1BSap. na stanowisku inżyniera służb tech. W 1984 roku powrócił
do Szkoły na stanowisko zastępcy kierownika Cyklu Mechanizacji, a następnie kierownika Cyklu Mechanizacji, które pełnił
w latach 1985-1987. W latach 1987 – 1991 był
zastępcą Komendanta WSOWInż. ds. technicznych. W 1991 roku rozpoczął pracę w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej na
stanowisku komendanta. Komendantem, a następnie po przejściu do rezerwy 28 lutego 2002
roku, Dyrektorem WITI był do 31 maja 2007 r.
W okresie 2007 – 2010 pełnił obowiązki sekretarza naukowego Instytutu.
W latach służby w jednostce zdobył duże
doświadczenie, poznał realia eksploatacji sprzętu technicznego. W WSOWI dużo pracował
nad sobą, doskonale opanował warsztat dydaktyczny, wkrótce został wyróżniony tytułem
„Mistrz Dydaktyki”. Pracując, napisał i obronił
w 1983 roku pracę doktorską w WAT. Dobry
organizator, doskonały fachowiec w zakresie
budowy i eksploatacji sprzętu inżynieryjnego.
Na wszystkich stanowiskach z obowiązków
służbowych wywiązywał się wzorowo. Jako zastępca komendanta WSOWI ds. technicznych,
swą pracą i sprawnym działaniem wpisał się do
grona najlepszych zastępców, którzy zajmowali
to stanowisko na przestrzeni funkcjonowania
szkoły.
W latach 1991 – 2007 efektywnie kierował
WITI, wykazując wysokie uzdolnienia organizacyjne, menedżerskie i badawcze, a także
wiele inicjatywy i uporu w pokonywaniu trudności, związanych z pozyskiwaniem finansowania i realizacją prac badawczo-rozwojowych.

Wniósł bardzo duży wkład w rozwój Instytutu
kierując nim blisko 16 lat, w tym bardzo trudnym okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej. Drastyczne ograniczenie z początkiem
lat 90-tych ubiegłego stulecia wydatków na prace rozwojowe z zakresu obronności, wymagało
niestandardowych działań i trudnych decyzji.
Przemiany ustrojowe i zmiana orientacji politycznej, wymagały od kierującego jednostką
badawczo-rozwojową w dziedzinie obronności szczególnych cech i predyspozycji. Nie
było wytycznych od wyższych przełożonych.
Pułkownik Zdziarski nie bał się podejmować
decyzji przełomowych, które później okazywały się bardzo trafne i mogły być wskazówką dla
innych.
Dzięki Jego determinacji w krótkim czasie
Instytut uzyskał akredytacje Laboratoriów Badawczych, Jednostki Certyfikującej oraz Systemów Jakości co stało się przepustką do szerokiej
współpracy z firmami z Europy Zachodniej,
a jego osobiste działania doprowadziły do realizacji kilku bardzo intratnych zleceń na badania
i certyfikację sprzętu, zrealizowane na terenie
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
Aby skutecznie działać w przyszłości, zainicjował i zrealizował szereg prac modernizacyjnych obiektów i bazy badawczej, z których
efektów Instytut do dzisiaj korzysta.
Był w 2002 roku założycielem i pierwszym
Prezesem Koła Nr 29 Stowarzyszenia Saperów
Polskich w WITI.
Jego trud, praca i zaangażowanie zostało
docenione. Za wybitne osiągnięcia służbowe
był wielokrotnie wyróżniany medalami resortowymi i odznaczeniami państwowymi m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

ŚP. KMDR DYPL. EDWIN JÓSKOWIAK

U

rodził się w 1942 r. w Grudziądzu. Zmarł 16 kwietnia 2015 r. Służbę wojskową rozpoczął w 1960 r. jako
podchorąży OSWInż. W Marynarce Wojennej służył na stanowiskach: dowódca pl sap. 8 bsap MW
1963-1964, dowódca ksap 1966-1969, dowódca 43 ksap 9 FOW 1970-1981, szef sztabu, komendant Portu Wojennego Hel 1981-1987, kwatermistrz 9 FOW 1987-1988, kwatermistrz Akademii Marynarki Wojennej
1988-1989.
Już na początku służby wojskowej w 8 bsap okazał się oficerem odpowiedzialnym i przedsiębiorczym. Jako
wyróżniający się młody oficer w 1966 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy ds. technicznych w 115
KEN. Była to jedyna jednostka w Marynarce Wojennej, realizująca zadania budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji obiektów fortyfikacyjnych. Na tym stanowisku uczestniczył w reorganizacji jednostki wraz ze zmianą
przeznaczenia i nazwy na 43 kompanię saperów. Jednostką dowodził z powodzeniem od 1970 do 1981 roku, po
czym powierzono mu wyższe stanowisko poza wojskami inżynieryjnymi. W latach 1978 – 1982 zaocznie ukończył
Akademię Sztabu Generalnego. Jego praca dyplomowa zajęła trzecie miejsce.
Od 1981 roku jako wyróżniający się dowódca jednostki został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Komendy Portu Wojennego Hel, a następnie komendanta tej jednostki w styczniu 1982 roku. Kierował nietypową
akcją ratowniczą terenu portu Hel i okolic przed wielką wodą. Walka z żywiołem była trudna z powodu zalegających olbrzymich brył lodu.
Następnie od 1987 r. pracował jako kwatermistrz w ZT 9 FOW przez półtora roku, a od 1988 roku do zakończenia służby wojskowej w 1998 roku jako kwatermistrz Akademii Marynarki Wojennej.
Józef Tadeusz Szkudlarek
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MISCELLANEA ZE ZBIORÓW CAW
Saperzy przy budowie mostów niskowodnych, drewnianych II RP
Materiały przygotowała: mgr Edyta Polko-Ładak pracownik naukowy Sekcji Zbiorów Specjalnych CAW

Fotokronika z odwiedzin saperskich grobów

