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Szanowni Czytelnicy,

4 numerem 4[65] 2018 „SAPE-
RA” zamykamy obchody 100-le-
cia odzyskania Niepodległo-

ści z  udziałem Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich. Podsumowaniem tego 
była zorganizowana 4 grudnia 2018 r., 
wspólnie z  Zarządem Inżynierii Woj-
skowej pod Honorowym Patronatem 
jego Ekscelencji Biskupa Polowego 
WP gen. bryg. dr. Józefa Guzdka uro-
czystość „Saperskie drogi do Niepod-
ległości”. 

W dziale Z ŻYCIA KÓŁ SSP pre-
zentujemy uroczystości organizo-
wane przez nasze terenowe koła SSP 
oraz jednostki wojsk inżynieryjnych, 
przodujące w  działalności statutowej, 
jak: Włocławek, Inowrocław, Stargard 
Szczeciński, Łódź, Białystok, Stargard 
Szczeciński, Łódź, Dęblin czy Lublin.

Z  KART HISTORII – polecamy 
artykuł gen. bryg. Zdzisława Barsz-
czewskiego nt. „Pomników gen. Jaku-
ba Jasińskiego” – Patrona naszej Alma 
Mater we Wrocławiu, a także  świetny 
artykuł płk. dypl. Tadeusza Dzikow-
skiego „Saperzy polscy nad Berezyną 
w 1812 r.”

SAPERSKIE SPOTKANIA - to re-
lacje z  organizowanych spotkań kole-
żeńskich zarówno tradycyjnych zlotów 
z okazji kolejnych rocznic ukończenia 
naszej Saperskiej Uczelni - jak też - bar-
dziej środowiskowych czy rodzinnych. 

FORUM SAPERSKIE – spra-
wozdanie z  posiedzenia Zarządu SSP 
w przekazie płk [r] Grzegorza Misia-
ka, a także obszerny materiał dotyczą-
cy uroczystości pióra tegoż autora. 

PUBLICYSTYKA – re-
ferat płk [r] dr Wiesława 
Leszka Ząbka „U  progu 
Niepodległości”, w  ramach 
poruszanej problematyki 
100-lecia Odzyskania Nie-
podległości.

INFORMACJE - to 
prezentacja Firm i  przed-
siębiorstw wspierających 
działalność Stowarzyszenia 
Saperów Polskich [m.in.: 
BELMA, AUTOBOX, LU-
BAWA] oraz KOMUNIKAT 
o  jakże miłym finansowym 
wsparciu naszych kolegów – 
donatorów kwartalnika SA-
PER, którym na sercu leży 
dalsze wydawanie naszego 
pisma. Tą drogą Zespół Re-
dakcyjny składa kolegom 
serdeczne podziękowanie.

Pozdrawiam
redaktor naczelny

dr Wiesław L. Ząbek 

W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2019 roku 
prezes SSP płk dypl. [r] Tadeusz Dzikowski 
składa wszystkim członkom i sympatykom 
Stowarzyszenia Saperów Polskich 
oraz żołnierzom wojsk inżynieryjnych 
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 
wielu sukcesów i satysfakcji z dokonań 
w pracy społecznej i saperskiej służbie.

W dniu 4 grudnia 
2018 r. odbyła 
się w Katedrze 

Ordynariatu Polowego 
WP uroczystość „Saper-
skie drogi do Nipodle-
głości” dla uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania Nie-
podległości.

Na zdjęciu wręczenie 
kwiatów dla Honorowe-
go Gościa uroczystości, a 
zarazem solenizantki Pani 
prof. Barbary Rymsza.
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

SAPERZY W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ

Trening sztabowy pk. BZURA-18

28 września 2018 r. saperzy 2. Stargardzkiego batalionu saperów zor-
ganizowali bieg sztafetowy na dystansie 107 km czcząc 100-lecie od-
zyskania niepodległości. W biegu uczestniczyli również uczniowie 

pierwszych klas II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, którzy na 
co dzień współpracują z batalionem. Bieg rozpoczął się w „czerwonych 
koszarach”, przebiegał przez trzy powiaty – stargardzki, pyrzycki i myśli-
borski, i zakończył się w Gozdowicach przy Pomniku Saperów i Muzeum 
Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych. 

Przed biegiem, podczas uroczystej zbiórki o godzinie 04.45 na której 
dowódca batalionu podpułkownik Mirosława Zyber przywitał uczestni-
ków biegu oraz dowódcę 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Piotra 
Trytka, który dał sygnał zawodnikom do startu. Przed startem dowódca 
brygady i dowódca batalionu wręczyli biegaczom flagi w barwach naro-
dowych i saperskich, które towarzyszyły żołnierzom podczas biegu aż do 
mety.

Dowódca batalionu w  swoim wystąpieniu powiedział do uczestni-
ków biegu: „Tym biegiem oddajemy hołd żołnierzom saperom i wszystkim 
bohaterom, którzy ponad 100 lat temu przyczynili się do odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości, hołd bohaterskim saperom, którzy walczyli w bitwie 
pod Kaniowem w 1918r. i z których później sformowano 2. Pułk saperów 
kaniowskich w Puławach, którego tradycje dziedziczy nasz batalion. Pamię-
tamy również o wszystkich saperach II Rzeczypospolitej, wszystkich frontów 
II wojny światowej i tym którzy polegli na misjach pokojowych. Odzyskanie 
niepodległości rodziło się w trudach i wymagało wysiłku całego społeczeń-
stwa. Dzisiejszy bieg jest wyrazem szacunku dla naszych przodków, odda-
niem im hołdu. Ale jest też znakiem dla przyszłych pokoleń, że my żołnierze 
staliśmy, stoimy i stać będziemy na straży pokoju i niepodległości”. 

Po 11 godzinach biegu przez malownicze rejony ziemi zachodniopo-
morskiej sztafeta dotarła do Gozdowic, gdzie zakończono bieg. 

„Gozdowice to miejsce dla saperów szczególne. Tutaj w kwietniu 1945 r. 
rozpoczęła się ostatnia wielka ofensywa II Wojny Światowej, w której wielu 
saperów oddało życie. Kilka kilometrów stąd 27 lutego 1945r. saperzy z 6. 
Samodzielnego Zmotoryzowany Batalionu Pontonowo-Mostowego wkopali 
pierwszy słup graniczny nad Odrą. Do dnia dzisiejszego na pamiątkę wyda-
rzeń, które rozgrywały się w tych rejonach, gdzie dzisiaj zakończyliśmy nasz 
bieg, wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto” – powiedział dowódca 
batalionu na zakończenie biegu.

Ostatnim akcentem biegu było wręczenie każdemu uczestnikowi 
sztafety Certyfikatu uczestnictwa w biegu, złożenie kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem „Chwała Poległym Saperom” i zwiedzanie Muzeum Pamiątek 
Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach. Po części formalnej wszyscy spo-
tkali się przy wspólnym ognisku.

Bieg udało się zorganizować i sprawnie przeprowadzić dzięki wsparciu 
i pomocy wielu osób spoza batalionu. Słowa podziękowania kierujemy do 
władz powiatów stargardzkiego, pyrzyckiego i myśliborskiego, burmistrza 
Gminy Mieszkowice Pana Andrzeja Salwy, Dyrektora Muzeum Pamiątek 
Wojsk Inżynieryjnych Pana Michała Dworczyka, a także do stargardzkich 
policjantów i żandarmów, którzy towarzyszyli nam na trasie biegu.

Specjalne podziękowania kierujemy do naszego przełożonego, do-
wódcy 12 Brygady Zmechanizowanej Pana gen. bryg. Piotra Trytka, 
który dał sygnał do rozpoczęcia biegu i uczestniczył w jego uroczystym 
zakończeniu. Dziękujemy!

 Tekst i zdjecia: st. chor. szt. Andrzej Stradomski

W  dniach 24-25 października 2018 roku na przykoszarowym 
placu ćwiczeń   sztab batalionu realizował trening sztabowy 
pk. BZURA-18.

Celem treningu było sprawdzenie przygotowania sztabu batalionu 
do realizacji planowania zadań wsparcia inżynieryjnego obrony Brygady. 
Istotny element to również sprawdzenie łączności w relacji przełożony – 
podwładny a także szczelność systemu ochrony i jakości wykonywania 
dokumentów bojowych. 

Za właściwe rozwinięcie i funkcjonowanie Stanowiska Dowodzenia 
batalionu odpowiedzialna była kompania dowodzenia.

Ćwiczenie pokazało dobre przygotowanie kadry sztabu do planowa-
nia działań zgodnie z przeznaczeniem i kompanii dowodzenia do roz-
winięcia stanowiska dowodzenia batalionu i zapewnienia ciągłości pracy.

Judyta Młynarczyk-Korniluk
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Z ŻYCIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH

Znicze na grobach saperów

Szkolenie z zagrożeń minowych

1 listopada to dzień refleksji i zadumy. Szczególnie 
pamiętamy o bliskich, których już nie ma wśród 
nas ale także o bohaterach, którzy polegli pod-

czas działań wojennych. 
Corocznie saperzy porządkują w tym czasie groby 

saperskie na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie. 
1 listopada żołnierze batalionu czuwają na poste-
runku honorowym przy pomniku upamiętniającym  
działania saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej oraz 
zapalają znicz- symbol pamięci. 

Pamiątkowy znicz został też złożony pod pomni-
kiem przez delegacje członków Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich koło nr 23. 

Cześć ich pamięci!
Judyta Młynarczyk-Korniluk

W dniach 29-30 października 2018 roku korzystając z bazy 
szkoleniowej 2. stargardzkiego batalionu saperów, w  ra-
mach cyklicznych zajęć z zagrożeń minowych zostało prze-

prowadzone dla żołnierzy z Grupy Bojowej UE (GB UE). Szkolenie 
zostało przeprowadzone przez doświadczonego technika IEDD mł. 
chor. Dariusza Janickiego oraz kpr. Włodzimierza Liersza, który 
dopiero nabiera doświadczenia jako instruktor w  przeprowadzaniu 
szkoleń z wyżej wymienionej tematyki. 

Szkolenie podstawowe CIE-D pozwala uwiadomić i przygotować 
żołnierzy do działań w czasie zagrożenia minowego oraz  wykonywa-
nie prawidłowych procedur w czasie ataku IED. Podczas szkolenia zo-
stała przeanalizowana tematyka teoretyczna i praktyczna z zagrożeń 
minowych. W pierwszym dniu szkolenia zostały żołnierzom przybli-
żone teoretyczne zagrożenia IED w zróżnicowanym środowisku oraz 
procedury związane z  rozpoznaniem miejsc niebezpiecznych oraz 
podstawowe materiały wybuchowe występujące na teatrach działań 
misyjnych.

„Te szkolenia są jak najbardziej zasadne i potrzebne ze względu na 
to, że bataliony zmotoryzowane nie posiadają w swoich strukturach in-
struktorów- saperów, nie dysponują również specjalistycznym sprzętem 
saperskim a piechota podczas działań bojowych musi współdziałać z sa-
perami.”- powiedział instruktor kpr. Włodzimierz Liersz.

Zajęcia praktyczne obejmowały prawidłowe zbieranie dowodów 
powybuchowych (na tzw. poziomie 0), a także przygotowanie ścieżki 
saperskiej, wyszukiwanie elementów niebezpiecznych w zróżnicowa-

nym środowisku oraz wskazanie miejsca i określenie zasady działania 
poszczególnych elementów. 

„Tydzień wcześniej zostało przeprowadzone szkolenie plutonu 
ochrony GB UE VI zmiany PKW Irak. Było to szkolenie Basic CIED. 
Kolejne szkolenie, już dynamiczno- praktyczne, odbędzie się z końcem 
listopada. Na teatrze działań nasi saperzy z  sekcji inżynieryjnej będą 
także współpracować z żołnierzami piechoty i będą wykonywać zadania 
związane z prawidłowym zabezpieczeniem zdarzenia oraz neutraliza-
cją elementów niebezpiecznych podczas tej zmiany. ”- powiedział mł. 
chor. Dariusz Janicki.

Warto też dodać, że technik IEDD mł. chor. Dariusz Janicki po-
głębiał wiedzę na  specjalistycznych kursach EOR CMD-EOD w Ze-
spole Rozminowania Wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk In-
żynieryjnych i Chemicznych, co pozwala przekazać ogromną wiedzę 
praktyczną i teoretyczną żołnierzom wyjeżdżającym na misje bojowe. 
Szkolone są także sekcje saperów, które wykonują prace związane 
z rozpoznaniem i neutralizacją IED. 

Mł. chor. Dariusz Janicki jest żołnierzem bardzo doświadczonym 
i  bardzo dobrze przygotowanym w  zakresie CIED. Doświadczenie 
zdobywał podczas pobytu na misjach oraz na licznych kursach specja-
listycznych uzyskując tym samym najwyższy stopień technika IEDD, 
co uprawnia go do prowadzenia zajęć z tematyki tak ważnej ze wzglę-
dów bezpieczeństwa żołnierzy realizujących zadania podczas pobytu 
na misjach. 

Tekst i zdjęcia: szer. Judyta Młynarczyk-Korniluk
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Wojska polskie wyruszające w czerwcu 1812 (ok. 72 tysięcy 
żołnierzy) z Napoleonem na Rosję składały się z  różnego 
rodzaju jednostek. Oprócz pułków piechoty, jazdy, artyle-

rii, w strukturze dywizji piechoty znajdowały się kompanie saperów, 
pontonierów (tzw. Kolumny pontonierskie). Saperzy byli dobrze przy-
gotowani i wyposażeni do wykonywania różnych prac inżynieryjnych, 
między innymi do budowy mostów (np.: w taborach kompanii wiezio-
no zapasy trzpieni, klamer, różnego rodzaju okuć).

Pomimo nieuchronnej destrukcji jakiej uległa na szlaku odwrotu 
Wielka Armia, jednostki polskie w  tym również kompanie saperów 
zachowały dobrą dyscyplinę, struktury organizacyjne i wyposażenie. 
Te wszystkie zalety okazały się niezwykle istotne w działaniach nad 
Berezyna.

Jak już wspomniano we wstępie do artykułu, w końcu listopada 
Wielka Armia, a w zasadzie jej resztki (ok. 30 tysięcy żołnierzy) oraz 
towarzyszące jej tłumy maruderów i cywili dotarły do Berezyny.

Wojska napoleońskie znalazły się w  pułapce. 21 listopada 1812 
roku oddziały rosyjskie Armii Dunajskiej adm. Cziczagowa zajęły Bo-
rysew, a tym samym zablokowały przeprawy przez Berezynę. Śladem 
Wielkiej Armii w odstępie ok. 50 km, szły główne siły rosyjskie pod 
wodzą Kutuzowa.

Z północy zbliżał się kolejny rosyjski korpus gen. Wittgensteina. 
Napoleon po wiadomości o utracie Borysewa wydał rozkaz marszał-
kowi Oudinotowi, aby ze swym II Korpusem odzyskał Borysew i roz-
począł przygotowanie do przeprawy. Cesarz był jednak świadomy, 
że jeżeli uda się odrzucić Rosjan na prawy brzeg to i  tak przeprawa 
w Borysewie nie będzie możliwa. Rosjanie będą mieli dość czasu, aby 

spalić most a ponadto zajmą umocnione stanowiska naprzeciw niego. 
W  związku z  tym polecił, by szukano przeprawy w  innym punkcie 
rzeki, najlepiej w górę od Borysewa. 

23 listopada zgodnie z oceną Napoleona oddział II Korpusu roz-
bił siły rosyjskie w rejonie Borysowa ale nieprzyjaciel zdążył się wy-
cofać i  spalić za sobą most. Jeszcze tego samego dnia na północ od 
Borysowa do wioski Studzianka Marszałek Oudinow wysłał brygadę 
jazdy (a w jej składzie polski 8 pułk lansjerów płk Łubińskiego), pułk 
piechoty oraz dwie kompanie saperów, w tym kompanie polską kpt. 
Salwatora Rakowieckiego z 17 Dywizji gen. Dąbrowskiego.

Saperzy po dotarciu do Studzianki wieczorem, ukryci w wiejskich 
chatach przystąpili do przygotowania elementów konstrukcyjnych 
mostu wykorzystując miejscowe materiały.

Berezyna po odwilży, która trwała od trzech dni, była szeroka 
niemal na 100 metrów a jej głębokość dochodziła do 1,8m, w nurcie 
płynęła gęsta kra. Dowódca artylerii II Korpusu, który miał ustalić 
warunki przeprawy uczynił to jednak niedbale i później okazało się, 
że elementy konstrukcyjne mostu już przygotowane przez saperów są 
za małe.

Opóźniło to zorganizowanie przeprawy. Tymczasem Napoleon 
zdecydował 24 listopada, że przeprawa odbędzie się w  Studziance, 
gdzie – jak go zapewniali polscy oficerowie - w normalnych warun-
kach znajduje się bród. Aby jednak przedostać się na prawy brzeg, 
trzeba było ściągnąć główne siły adm. Cziczagowa na południe od 
Borysowa, czyli kilkadziesiąt kilometrów od Studzianki. W tym celu 
Cesarz polecił skierować w dół Berezyny brygadę jazdy, która miała 
pozorować główne siły francuskie. Tam też miały zostać skierowane 

Z KART HISTORII

Mosty na Berezynie
Saperzy polscy nad Berezyną 1812

Między 26 a 29 listopada 1812 roku w pobliżu wsi Studzianka pod Borysewem dopełniała się tragedia cofającej się spod Moskwy Wielkiej 
Armii Napoleona. Udana przeprawa przez Berezynę była jedynym ratunkiem dla wojsk napoleońskich. Los armii spoczął w rękach polskich 
i francuskich saperów. Oni sami na przeżycie nie mieli prawa liczyć.

Peter von Hess – Przejście przez Berezynę
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masy maruderów. Poczynając od  25 listopada dochodzące do Bory-
sowa oddziały Wielkiej Armii skręcały na północ, ku Studziance. Tu 
saperzy polscy i francuscy przygotowywali od dwóch dni budowę mo-
stu. Pracami tymi kierowali generałowie Eblé i Chasseloup – Laubat.

26 listopada zaraz po odejściu sił rosyjskich na południe od Bo-
rysowa (adm. Cziczagow był przekonany, że przeprawa będzie pro-
wadzona właśnie w tym rejonie, a działania w rejonie Studzianki to 
manewr mający na celu wprowadzić go w błąd) saperzy zaczęli znosić 
nad rzekę kozły mostowe i  przystąpili do montowania dwóch mo-
stów – lewego dla artylerii i taborów, a prawego dla piechoty. Na pra-
wy brzeg rzeki skierowano desant złożony między innymi z 8 pułku 
lansjerów, szwadronu 7 pułku polskich lansjerów i  resztek 18 pułku 
jazdy litewskiej płk Karola Przeździeckiego. Dwie godziny po desan-
cie ok. godz. 13 gotowy był most przeznaczony dla piechoty. Pierwsza 
przeszła po nim kawaleria dywizji gen. Dąbrowskiego.  Specjalne za-
danie otrzymał od Napoleona dowódca 1 pułku strzelców konnych 
(polskich) płk Konstanty Przebendowski, który ze swoimi żołnierzami 
miał zabezpieczyć kolejne mosty na mokradłach na drodze do Wilna. 
Tymczasem o godzinie 16 został ukończony most dla artylerii. Po raz 
pierwszy załamał się o godzinie 20, a jego naprawa trwała trzy godzi-
ny. Do rana na prawym brzegu znalazło się 8,5 tysiąca żołnierzy z cze-
go 3,5 tysiąca stanowili Polacy. 27 listopada Napoleon przeprawił na 
prawy brzeg kolejne wojska, pod koniec dnia był już pewien, że prze-
prawa zakończy się powodzeniem. Postanowił zatrzymać pod Stacho-
wem większość swoich sił i przedłużyć przeprawę do następnego dnia.

28 listopada na prawym brzegu w wysokim lesie pod Stachowem 
Napoleonowi udało się zebrać 20 tysięcy zdolnych do walki żołnierzy 
z czego 7,5 tysiąca stanowili Polacy. Doszło do zaciętej bitwy mię-
dzy Francuzami a Armią Dunajską. Mimo poważnych strat zadanych 
Rosjanom nie odniesiono zwycięstwa. Wojska napoleońskie wycień-
czone długotrwałym odwrotem, nie były w stanie do końca przełamać 
oporu przeciwnika. 

Równocześnie na lewym brzegu w  rejonie Studzianki bronił się 
IX Korpus, w którego składzie walczyła (bardzo dzielnie) polska dy-
wizja (4,7 i 9 pułk piechoty). Zadaniem było utrzymanie Studzianki, 
aby można było kontynuować przeprawę. Zadanie zostało wykonane.

Polska Dywizja przeprawiła się nad ranem 29 listopada jako ostat-
nia. Około godziny 9 rano saperzy francuscy i kompania grenadierów 
z polskiego 9 pułku podpaliła na rozkaz gen. Eblé oba mosty na Bere-
zynie, gdyż do nie bronionej już przeprawy zbliżali się Kozacy.

Łącznie przez cztery dni Napoleonowi udało się przeprawić przez 
rzekę około 47 tysięcy ludzi, w tym 21 tysięcy przez most dla piechoty, 
4 tysiące przez most dla artylerii i około 29 tysięcy maruderów i ran-
nych.

Przeprawa udała się dzięki wysiłkowi i wyjątkowej odwadze pol-
skich i francuskich saperów. Pracowali po ramiona w lodowatej wo-
dzie, wśród spływającej kry. Na brzegu rozpalono olbrzymie ogniska 
aby mogli się choć przez chwilę ogrzać ale wielu umarło na skutek szo-
ku termicznego przy ogniskach lub w rzece. Ich odwaga i poświęcenie 
zastała tak opisana przez świadka tamtych tragicznych wydarzeń…

„….przyszło im rozmieszczać swoje kozły w  równych odstępach 
w nurcie rzeki, wśród wielkiej kry, z rzadko spotykaną odwagą wcho-
dząc do wody sięgającej do ramion. Niektórzy padali trupem i znikali 
pod wodą lub porywał ich prąd ale widok tak tragicznego końca nie 
umniejszał energii ich kompanów.”

Spośród około 400 saperów budujących mosty przeżyli tylko nie-
liczni, ci którzy nie zginęli w czasie budowy i utrzymania przeprawy, 
zmarli szybko na skutek chorób z powodu wychłodzenia.

Berezyna, pomimo że w literaturze historycznej stała się synoni-
mem klęski, w rzeczywistości może być przykładem wielkich talentów 
Napoleona. W beznadziejnej jak się wydawało sytuacji potrafił on nie 
tylko przeprawić większość swoich sił na prawy brzeg rzeki ale jeszcze 
na krótko przejąć inicjatywę i wydać bitwę, w której niewiele brakowa-
ło żeby Armia Dunajska została rozbita.

W  operacji berezyńskiej Polacy odegrali wielką rolę, lepiej niż 
żołnierze innych narodowości znosili trudy odwrotu. To oni stano-
wili trzon wojsk walczących pod Stachowem i Studzianką. To polscy 
saperzy w dużym stopniu przyczynili się do powodzenia przeprawy 
budując mosty przez rzekę i groble na prawym brzegu.
Postawa polskich saperów w  tamtych tragicznych dniach to pięknie 
zapisane karty w historii naszego oręża.    

Tadeusz Dzikowski

Z KART HISTORII

Żołnierze napoleońscy nie mieli szans na wytchnienie po przeprawie przez rzekę.
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Z KART HISTORII

Pomniki generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Postawiono ich i odsłonięto dwa. W dużym skrócie przedstawię 
jak doszło do tego ważnego, nie tylko dla saperów, przedsię-
wzięcia.

Otóż, jesienią 1973 roku gen. bryg. Czesław Piotrowski – ów-
czesny szef Wojsk Inżynieryjnych MON, będąc w ASG WP zobaczył 
w holu jej klubu stojącą na posadzce figurę jakiegoś wojaka, wykonaną 
w gipsie. Zainteresował się nią i został poinformowany przez kierow-
nika klubu, że figura ta przedstawia gen. Jakuba Jasińskiego, a jej auto-
rem jest jeden z absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
i stanowi jego pracę dyplomową (jego nazwiska nie udało się ustalić).

 Po załatwieniu przez Generała wszelkich formalności w ASG, fi-
gura ta została przewieziona do WSOWInż. we Wrocławiu, w której 
starszy wykładowca ppłk Konstanty Machajski – malarz, rzeźbiarz 
i w ogóle „złota rączka” otrzymał od niego zadanie wykonania odlewu 
tej figury. Komendant Szkoły gen. bryg. Telesfor Kuczko miał mu za-
pewnić niezbędną pomoc przy wykonywaniu tego zadania.

Ponieważ Szkoła, ani Szef nie mieli na ten cel odpowiednich, nie-
małych pieniędzy, postanowiono zrezygnować z  wykonania odlewu 
figury w brązie, w specjalnym zakładzie zajmującym się odlewaniem 
pomników, a  wykonać go z  najwyższej marki betonu odpowiednio 
wzmocnionego prętami stalowymi, a po wyschnięciu betonu i oszli-
fowaniu go pometalizować stopem brązu i następnie zabezpieczyć ży-
wicą epoksydową. Prace ruszyły żwawo z takim wyliczeniem, aby po-
mnik mógł być odsłonięty na 30 – lecie Szkoły, w październiku 1974 r.

W międzyczasie miały miejsce dwa wydarzenia związane z gen. 
Jasińskim. Z okazji Dnia Sapera, w  tym roku wyjątkowo obchodzo-

nym w wojskach inżynieryjnych w dniu 18 kwietnia, dokonano uro-
czystego, z działem kompanii honorowej i orkiestry oraz reprezentan-
tów kadry zawodowej, podchorążych, kadetów i żołnierzy, wmurowa-
nia aktu erekcyjnego pod pomnik. Delegacji wyznaczonej do wmuro-
wania aktu, reprezentującej wszystkie środowiska Szkoły, przewodni-
czył zasłużony saper  płk Antoni Borodziuk – kierownik Cyklu Mi-
nerstwa, Zapór i Fortyfikacji. 

I drugie wydarzenie, to zaproszenie przez Polską Żeglugę Morską 
w Gdyni, delegacji ze Szkoły na uroczystość wodowania statku han-
dlowego typu tramp (włóczęga – od portu do portu), pod nazwą GE-
NERAŁ JAKUB JASIŃSKI, w której składzie powinna się znaleźć mat-
ka chrzestna. 19 maja tego roku udała się delegacja Szkoły do Bułga-
rii, gdzie w stoczni w Warnie był on wodowany w dniu następnym. 
W jej skład wchodzili: płk Jerzy Michałowicz – zastępca komendanta 
szkoły ds. politycznych, mjr Michał Szpak – dowódca batalionu pod-
chorążych, sierż. pchor. Ryszard Wojtczak – który w  tym roku zo-
stał prymusem Szkoły i najważniejsza osoba – matka chrzestna statku, 
na którą wybrano panią Henrykę Kuczko, wdowę po zmarłym na-
gle (w dniu 13.03.1974 r.) komendancie szkoły gen. Telesforze Kucz-
ko. O przebiegu uroczystości związanej z wodowaniem statku i wraże-
niach z jej przebiegu, po powrocie do Wrocławia, członkowie delegacji 
informowali poszczególne szkolne środowiska.

W  dniu 19 października 1974 r., w  ramach obchodów 30-lecia 
Szkoły, dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika generała Jakuba 
Jasińskiego, na jej terenie przy ulicy Obornickiej. Odsłonięcia doko-
nał gen. bryg. Czesław Piotrowski, w którym uczestniczyli zaprosze-
ni na uroczystości liczni dostojni goście, kadra zawodowa Szkoły, na-
turalnie z udziałem kompanii honorowej i orkiestry ŚOW oraz pod-
oddziałów podchorążych i kadetów, a także żołnierzy służby zasadni-
czej i pracowników. 

Drugi pomnik generała Jakuba Jasińskiego, stanowiący replikę 
pierwszego, postawiono przed budynkiem V Liceum Ogólnokształ-
cącego, której był patronem, przy ulicy Grochowej. Nad  liceum tym 
WSOWInż. sprawowała swoisty patronat. W ramach tego patronatu 
i miłej współpracy, zwłaszcza z dyrektorką Liceum, panią Barbarą Jo-
siak, a także biorąc pod uwagę fakt, że w Liceum tym uczyło się dużo 
młodzieży z rodzin wojskowych garnizonu Wrocław, komenda szkoły 
postanowiła postawić pomnik patrona Liceum. Sprzyjającą okolicz-
nością było to, że formy do odlewu pomnika zostały zachowane w do-
brym stanie. Niezawodny ppłk Machajski zabrał się ochoczo do tego 
dzieła, powtórzył wykonywane, żmudne prace sprzed czterech lat. Ak-
tywnie pomagał mu st. szer. Jacek Tomczak, o  uzdolnieniach arty-
stycznych i inni wyznaczeni ze Szkoły żołnierze.

W dniu 12 października 1978 r. odbyło się odsłonięcie pomnika, 
zgodnie z odpowiednim ceremoniałem, z udziałem kompanii hono-
rowej z WSOWInż. i orkiestry ŚOW. Po dwóch przemówieniach od-
słonięcia dokonał naczelnik Dzielnicy Wrocław Fabryczna (w której 
znajdowało się V LO) pan Wojciech Latosiewicz. Po ceremonii od-
słonięcia pomnika uczniowie starszych klas Liceum przypomnieli ze-
branym chlubny życiorys swojego patrona, wzbogacany deklamacją 
jego wierszy. W uroczystościach tych odbywających się w dniu 30-le-
cia V LO i 35-lecia LWP, uczestniczyli zaproszeni goście, grono na-
uczycielskie i uczniowie VLO, no i naturalnie przedstawiciele „Inży-
nieryjnej. Było to ważne wydarzenie w historii V LO. Choć w ostat-
nich latach zostało ono przeniesione do nowego obiektu przy ulicy 
Kuronia we Wrocławiu, to dyrekcja V Liceum nadal interesuje się po-
mnikiem swojego patrona.

Pragnę podkreślić, że nadal aktywną opiekę nad obydwoma po-
mnikami sprawuje mjr w st. spocz. Wojciech Leszczyński – zastępca 
kustosza Muzeum Wojsk Inżynieryjnych. On uzupełnia powstałe róż-
ne ubytki i odpryski, a gdy zachodzi potrzeba pokrywa odpowiedną 
farbą nawet całą figurę. Nikt mu tego nie zleca, czyni to z poczucia sa-
perskiego patriotyzmu. Należy się mu za to szczególna, nas saperów, 
wdzięczność.              

Pomnik gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej
(Źródło: www.pl.polomap.com) 
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TRADYCJE

Kościuszkowcy z wizytą na Wschodzie

W ramach planu obchodów 75 – rocznicy utworzenia i chrztu 
bojowego 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, w dniach 
11 – 13 października 2018 roku, delegacja Stowarzyszenia 

Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców udała się, do Katynia, Smo-
leńska oraz pod Lenino Przewodniczył jej wiceprezes stowarzyszenia 
generał Zenon Poznański. W skład delegacji weszli ponadto: płk Ka-
zimierz Niewęgłowski oraz płk Edward Ulanicki. 

Pierwszym punktem wizyty na Wschodzie był wyjazd na teren 
Federacji Rosyjskiej, do Katynia, gdzie w 1940 roku na rozkaz Stalina 
NKWD rozstrzelało ponad 4 400 wziętych do niewoli oficerów oraz 
przedstawicieli polskiej inteligencji. 

Z  Katynia delegacja udała się do oddalonego o  18 kilometrów 
Smoleńska, pod pomnik ofiar katastrofy lotniczej z 2010 roku, w któ-
rej zginęła para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy oraz 94 osoby 
oficjalnej delegacji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niestety, zarówno miejsce upamiętniające ofiary, jak i miejsce sa-
mej katastrofy, jak z  konsternacją zauważyli kościuszkowcy, jest od 
lat zaniedbane i sprawia przygnębiające wrażenie. Porośnięte wysoką 
trawą, krzewami oraz młodymi drzewkami sprawia wrażenie zapo-
mnianego przez tych, którzy o nim powinni pamiętać, a więc przede 
wszystkim przez polskie służby dyplomatyczne.  

12 października delegacja udała się na Białoruś, by uczestniczyć 
w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym, gdzie pocho-
wani są żołnierze 1 DP polegli w bitwie pod Lenino, miejscu chrztu 
bojowego dywizji. 

Kolejnym punktem była wizyta w Mauzoleum Braterstwa Broni 
oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Uroczystości odbyły się 
z  udziałem żołnierzy Armii Białoruskiej, w  tym orkiestry wojsko-
wej z  Mińska. Delegacja kościuszkowców złożyła na cmentarzach 
i w mauzoleum wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie miejsca pamięci na Białorusi 
otoczone są staranną i  stałą opieką zarówno żołnierzy, miejscowych 
władz, jak również młodzieży okolicznych szkół i uczelni.     

Wizytę zakończyło spotkanie z  przedstawicielami władz lokal-
nych oraz armii Białoruskiej, którzy uczestniczyli w  jubileuszowych 
obchodach 75 rocznicy utworzenia dywizji kościuszkowskiej.

Andrzej Karski 

Obchody 75 rocznicy utworzenia i chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Korzystając ze sposobności, gdy wspominamy 
o  materialnych symbolach dotyczących wybitne-
go inżyniera wojskowego XVIII wieku generała Ja-
kuba Jasińskiego, warto jeszcze wspomnieć o mało 
znanym przedsięwzięciu podejmowanym przez 
„Wrocławską Inżynieryjną”.  

Otóż pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku, 
w kolejną  rocznicę śmierci gen. Jasińskiego i towa-
rzyszących mu żołnierzy w  dniu 4 listopada 1794 
roku, w  czasie obrony przed Moskalami rubieży 
obronnych na Pradze, wysyłaliśmy do Warszawy, 
gazikiem, oficera i  4  podchorążych w  historycz-
nych mundurach z tego okresu, aby uporządkowali 
mogiłę gen. Jakuba Jasińskiego, wspólną z gen. Ta-
deuszem Korsakiem i  następnie zaciągnęli wartę 
honorową oraz złożyli wiązankę kwiatów. Ponieważ 
grób tych generałów znajduje się przy kościele na 
Kamionie, w  południowej części Pragi, byli inda-
gowani przez przybywających na modły wiernych, 
z  jakiej to okazji wystawiana jest warta honorowa 
i  przez kogo. Po otrzymanych wyjaśnieniach od 
oficera i  podchorążych, z  uznaniem wypowiadali 
się, że żołnierze WP pamiętają o swoich bohaterach 
narodowych. A później podobno i kwiaty były czę-
ściej widywane na tym grobie. 

Szkoda, że obecnie nie pamięta się o tej pięknej, 
patriotycznej inicjatywie.

Zdzisław Barszczewski
Płyta na grobie generałów Jakuba Jasińskiego i Tadeusza Korsaka 
(Źródlo: www.twoja-praga.pl)
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UROCZYSTE SPOTKANIE SAPERÓW 
w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Pierwsza: Rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez J.E. ks. Biskupa 
Polowego gen. bryg. dr Józefa Guzdka w koncelebrze z ks. prał. kan. 
płk SG dr Zbigniewem Kępą. 

Wzruszającą homilię podkreślającą zasługi Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz Saperów Polskich w służbie Narodu i Ojczyzny wygłosił J.E. ks. 
bp gen. bryg. dr Józef Guzek, który zwracając się do zebranych powiedział 
m.in.: „W  100 rocznicę Odzyskania Niepodległości rola żołnierza polskiego 
w Odzyskanie Niepodległości, w tym szczególnie saperów polskich tak jak i  in-
nych rodzajów wojsk jest wielka, nieprzemijająca. Rzeczpospolita Polska odzy-
skała Niepodległość całkowicie zrujnowana, zniszczona przez przemieszczające 
się okupacyjne wojska. Wielka w tym była rola marszałka Józefa Piłsudskiego 
– współtwórcy odzyskania Niepodległości, który miał wizję jak odbudować kraj 
ze zniszczeń wojennych[…]. Można określić te cele. W tym roku obchodzimy 
100. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej. Uświadamia nam ten akt jaki 
był geniuszem Marszałek Piłsudski, który widział potrzebę odzyskania dostępu 
do morza, podjęcia walki o polskie morze i jego zagospodarowanie, gdyż jest to 
okno na świat i przyjazny  wiatr od morza niezbędny dla rozwoju kraju. Mar-
szałek Józef Piłsudski przyczynił się do powołania wielu instytucji niezbędnych 
do funkcjonowania państwa, w tym Duszpasterstwa Wojskowego. Stąd wnio-
sek, iż nie tylko widział potrzebę rozbudowy Wojska Polskiego, ale też Dusz-
pasterstwa Wojskowego. Drugi cel jaki widział Marszałek to zagospodarowa-
nie Odzyskanej Niepodległości, zorganizowanie państwa, obrona jego granic, 
zorganizowanie administracji państwowych, szkolnictwa, powołanie instytucji 
niezbędnych do funkcjonowania państw. […]. Należy podkreślić, że Polska po 
Odzyskaniu Niepodległości, w ciągu 20 lat do 1939 r. zrobiła wiele, odrobiła za-
ległości. Należy podkreślić wielki wkład saperów polskich w zagospodarowanie 
Ojczystego kraju. […] Wojska inżynieryjno-saperskie wniosły również wielki 
wkład w II wojnie światowej, w forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej, środkowej 
Wisły […]. 

W roku Jubileuszowym 100–lecia Odzyskania Niepodległości ogarniam 
modlitwą wszystkich saperów. Oni są ciągle na placu boju, ciągle wykonują 
zadania w kraju i za granicą […]. Tak jest i dziś, w oczyszczaniu kraju z po-
zostałości wojny, w zadaniach kryzysowych, powodziach, w likwidacji zatorów 
lodowych, w misjach pokojowych poza granicami kraju. Oni ciągle w walce są...

Był „Cud nad Wisłą” w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Obchodzili-
śmy niedawno Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Św. Franciszka.  To 
był II „Cud nad Wisłą”, bo saperzy wnieśli w to wydarzenie wielki wkład. Ponad 
240 ha oczyścili pod względem niebezpiecznych pozostałości wojny, pomagali 
w zabezpieczeniu logistyki tego wielkiego wydarzenia. […].

Powracając na grunt współczesnych wydarzeń Prymas Tysiąclecia ks. Kar-
dynał Stefan Wyszyński mówił „Są sprawy wstydliwe, czyny na które nie ma 
przyzwolenia, a których ocena zmienia się, w każdym dziesięcioleciu. Ale sa-
perzy zawsze w walce są… Dziś niechlubne postacie zdejmuje się z cokołów ale 
wojska inżynieryjne zawsze pozostały wierne przysiędze by służyć społeczeń-
stwu. Wasze czyny mają oblicze dobra. I żeby tak pozostało bez względu na 
zmieniające się okoliczności.

Miłym gestem Biskupa Polowego było przekazanie otrzymanych kwia-
tów uczestniczącym w Mszy św. paniom w mundurach.

Druga: odsłona odbyła się w Sali Konferencyjnej Katedry Polowe, a do-
tyczyła konferencji p.t. „Saperzy w  100 leciu Odzyskania Niepodległości”, 
w czasie której prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk [r] Tadeusz Dzi-
kowski złożył życzenia „Honorowej Barbarze”, p. prof. B. Rymsze oraz wrę-
czył okolicznościowe wyróżnienia i podziękowania dla członków Stowarzy-
szenia. 

Trzecia: odsłona to spotkanie koleżeński, rozmowy przy tradycyjnej ser-
wowanej „grochówce żołnierskiej”, przygotowanej przez p. Rafała Kolasiń-
skiego.

Wiesław L. Ząbek

Uroczyste spotkanie saperów reprezentujących terenowe koła SSP, jednostki i garnizony wojsk inżynieryjnych zostało zorganizowane przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich, w  ramach obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Odbyło się w wigilię urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w dniu 4 grudnia 2018 r. w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Uroczystość -  miała trzy odsłony.

SAPERSKIE SPOTKANIA
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Saperskie spotkania

SAPERSKIE SPOTKANIA

Do tradycji „saperskiej rodziny” weszły 
spotkania przyjaciół z okazji szczególnych 
wydarzeń, uroczystości rodzinnych czy 

jubileuszy. Cyklicznie odbywane, weszły do pante-
onu niekonwencjonalnej obyczajowości saperskiej. 
Takim dla saperów warszawskich stały się „Spotka-
nia u Janusza” obyczajowością i nader sutym sto-
łem nawiązującego do innych spotkań „U Józefa” 
czy „U  Tadeusza”. Toteż i  dzisiaj [20 listopada] 
spotkało się „U Janusza” znakomite grono poko-
leń saperskich, gdzie – jak zwykle – prym wiodła 
1. kompania kadrowa OSWInż. i  tzw. „kazuńska 
rodzina saperska”. 

Rolę gospodarza przy „smakowitym stole” 
pełnił kol. ppłk sap. Janusz Kiwerski z żoną Lu-
cyną i  ozdobą wieczoru p. Danusią. Jak zwykle 
dopisało znakomite grono „starych” i „młodych” 
przyjaciół domu. Po okolicznościowych życze-
niach, wspólnych zdjęciach goście zasiedli przy 
biesiadnym stole.

Chłonąłem atmosferę spotkania przeplatanego 
„wspominkami” wspólnie przebytej drogi saperskiej 
czy „barwnymi” kawałami wzmacnianymi wyso-

koprocentowymi napitkami. Patrzyłem - na po-
brużdżone twarze kolegów na których okres ciężkiej, 
saperskiej służby wyrył niezatarte piętno – z podzi-
wem. Dziś, dla nich - czas zatrzymał się na mło-
dzieńczym okresie życia. Ożywieni, serdeczni – po-
mimo wielu, wielu lat – pozostali młodzi, „ sercem 
i duchem”. I takimi się czuli, przy tym tradycyjnym, 
„biesiadnym, polskim stole”.

A  czas – ten zatrzymał się. Przeniósł ich 
w  okres lat dwudziestych, trzydziestych żołnier-
skiej służby. Tworzył kolejne więzi, umacniał przy-
jaźń i  serdeczność wzajemnych kontaktów – tej 
przysłowiowej „saperskiej rodziny”. Współcześnie 
– tak rzadko spotykanej, nie zawsze docenianej, 
w myśl odwiecznych imponderabiliów, które wy-
nieśliśmy ze „starej” szkoły oficerskiej, a  mało 
znanej młodemu pokoleniu. A może też oczekiwa-
nej… Długo siedziałem przy opustoszałym stole 
z gospodarzem, kol. Januszem – prawie bez słowa. 
Zatopieni w myślach, wspomnieniach, przeżywa-
liśmy ten wieczór i podobne spotkania, które nie 
tylko oddają ale też tworzą etos saperskiej służby.

Sap. Wiesław Leszek Ząbek

Przyjaźń…

Słowo -
Zda się pragmatyczne -
Boli gdy jest zdradzone,
Wielokrotnie nadużywane,
Staje się enigmatyczne. 

Pytasz
Co w nim jest,
Gdy dotyczy szczególnych dat,
Że jest świeże, czyste
Pomimo upływu lat.

Często -
Powracamy do nich
Z dawną werwą, tęsknotą
Poprzez meandry życia
Z młodzieńczą ochotą.

Szukamy,
W zakamarkach pamięci
Przeszłości – zamkniętej w czynach
Dziś przebrzmiałych - zapomnianych
Ale wciąż kochanych.

Nieświadomi -
Odgrzebywanej pamięci
Pozbywamy się
Upływającej w prozie życia
Ludzkiej niechęci.

Odnajdujemy –
Także to co czyste, piękne
Co nikogo nie zrani
A wciąż jest szlachetne,
Kiedy kochamy.

Pragniemy -
Tych „saperskich spotkań”
 Pięknych, podniosłych, radosnych, 
Potrzebnych jak ożywcze pędy 
Nadciągającej wiosny.

Tęsknimy -
Do   wypróbowanych przyjaciół
Tak bliskich z posiadanych wartości,
Iż ponownie powrócimy w świat -
Dawnej doskonałości.

Są powroty -   
Radosne, szczęśliwe, znane  
Ukryte w zakamarkach serca       
Wyzwolone spotkaniem,  
Wspólnym przeżywaniem.  

Chciałbym -
By tęsknota wieczna
Przykryta radością spotkania
Trwała jak kiedyś,
W młodzieńczych latach - 

Do rana…

 Dla Janusza Kiwerskiego
 Wiesław Leszek Ząbek
    

Warszawa, dnia 21.11.2018 r.
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W dniu 4 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Saperów Polskich z Zarządem Inżynierii 
Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ zorganizowało uroczystość 
dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę na temat 

„Saperskie drogi do Niepodległości” pod Honorowym Patronatem jego Ekscelencji Biskupa 
Polowego WP gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych, 
zaginionych i rannych saperów w walce o niepodległość ojczyzny. Mszę świętą celebrował 
ks. biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek, który w homilii w ciepłych słowach ukazał służ-
bę żołnierza sapera, który jest niezbędny na polu walki ze względu na swoje specjalistyczne 
przygotowanie i wyposażenie, ale również po zakończeniu działań wojennych przystępując 
do odbudowy zniszczonych dróg, mostów, kolei, rozminowując osiedla, fabryki, drogi i pola 
uprawne przywracając je życiu. Podkreślił, że aktualne działania saperów w czasie pokoju, 
niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia zasługują na uznanie i szacunek. Na zakończe-
nie homilii ks. biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek życzył żołnierzom wojsk inżynieryjnych 
satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz bezpiecznej służby dla dobra Niepodległej Oj-
czyzny. W mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe ze Sztandarem Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich oraz Sztandarem Koła Nr 19 Stowarzyszenia Saperów Polskich z Włocławka.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej wz. płk Adam Przygoda i Prezes Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich płk rez. Tadeusz Dzikowski podziękowali Jego Ekscelencji Biskupowi za 
celebrę mszy świętej, modlitwę i ciepłe słowa skierowane do żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

Po zakończeniu mszy świętej zostały złożone kwiaty przy tablicy poległych żołnierzy 
wojsk inżynieryjnych przez delegacje saperów oraz Koło Nr 19 i Koło Nr 30 SSP.

Po krótkiej przerwie w Sali Konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego odbyła się 
konferencja nt. „Saperzy w służbie niepodległej”. 

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Stowarzyszenia Sa-
perów Polskich i odegranie Hymnu Narodowego.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich płk rez. Tadeusz 
Dzikowski, który przedstawił jej cel i przebieg. Następnie powitał uczestników uroczysto-
ści: gen. bryg. Jana Dziedzica, gen. broni rez. Henryka Tacika, gen. bryg. rez. Ryszarda 
Żuchowskiego, Członków Wspierających SSP: Marcina Kubicę – Prezesa Zarządu Grupy 
LUBAWA, Mariusza Bednarskiego - Prezesa Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektrome-
chanicznych „BELMA”, dr Leszka Bogdana - Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki In-
żynieryjnej, płk. rez. Janusza Wawrzynowa – Prokurenta GRIFFIN GROUP S.A. DENEN-
SE, płk. rez. Marka Stobnickiego - reprezentującego firmę Megmar Logistics&Consulting.

Słowa powitania skierował do Pani prof. dr hab. inż. Barbary Rymsza - Zastępcy Kie-
rownika Zakładu w Instytucie Budowy Dróg i Mostów, płk. rez. Zdzisława Przeszłowskie-
go – Prezesa Federacja Stowarzyszeń Rezerw. i Weteranów SZ RP, płk. dr rez. Jacka  Ma-
cyszyna - Kierownika Muzeum Ordynariatu Polowego – gospodarza obiektu. Serdecznie 
powitał dowódcę 2. psap – płk. Roberta Kamińskiego, zastępcę dowódcy 2. pinż – ppłk. 
Sławomira Szwemina, zastępcę dowódcy 5. pinż – ppłk. Jerzego Łuszczykiewicza, szefa 
sztabu 1. psap – ppłk. Filipa Kłobukowskiego, dowódców batalionów saperów: ppłk. Mi-
rosława Zybera, kmdr por. Wojciecha Chrzanowskiego, ppłk. Grzegorza Grobla oraz ofi-
cerów Zarządu Inżynierii Wojskowej, delegacje z jednostek wojsk inżynieryjnych, Prezesów 
i delegacje Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz sympatyków Stowarzyszenia.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwał płk dr hab. inż. Waldemar Kawka – 
Skarbnik ZG  SSP.

Płk rez. dr Jacek Macyszyn w swoim wystąpieniu w ciekawy sposób przedstawił historię 
budowy Muzeum Ordynariatu Polowego, omówił jego najciekawsze eksponaty oraz zachęcił 
do jego zwiedzania.

Pan dr Adam Gałkowski z Centralnej Biblioteki Wojskowej przedstawił referat na te-
mat „Polskie drogi do Niepodległości”. W swoim wystąpieniu przedstawił historyczne dą-
żenie Polaków do odzyskania niepodległości przez Polskę po jej wymazaniu z mapy Europy 
po trzecim rozbiorze. Kolejne zrywy zbrojne - Powstanie Listopadowe i wojna polsko-rosyj-
ska (1830-1831), Powstanie Krakowskie (1846), Powstanie Wielkopolskie (1806 i 1846), Po-
wstanie Styczniowe (1863-1864) nie przynosiły wolności, a zaborcy szczególnie Prusy i Rosja 
wzmogły represje w stosunku do ludności polskiej. Po klęsce powstania styczniowego, ostat-

UCZCZENIE PRZEZ SAPERÓW 
NARODOWEGO ŚWIĘTA  
100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Relacja własna
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niego zrywu niepodległościowego na ziemiach polskich w XIX wieku o charakterze zbroj-
nym, na okres ponad dwóch pokoleń nastał powszechny marazm. Nad Polską zaległa, jak 
pisał Józef Piłsudski w jednym ze swoich rozkazów w 1919 roku, „noc czarna niewoli, noc 
beznadziejna. Zdawało się, że już nowe pokolenia nie odważą się stanąć do walki, że zaborcy 
tryumfowali na zawsze”. Przed wybuchem I wojny światowej w zaborach powstawały tajne 
organizacji przygotowujące kadry do planowanego powstania w zaborze rosyjskim. Jedną 
z pierwszych tajnych organizacji niepodległościowych utworzonych po zaostrzeniu się kon-
fliktu pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją był Związek Walki Czynnej. Powstał on w czerw-
cu 1908 roku we Lwowie. Główny jej trzon stanowili członkowie Organizacji Bojowej PPS, 
Związku Odrodzenia i Organizacji Nieprzejednanych. Wśród innych organizacji niepodle-
głościowych działających na terenie Galicji były Polskie Drużyny Strzeleckie. Formacja ta 
wywodząca się z Armii Polskiej, stawiała na przygotowanie społeczeństwa do walki zbrojnej 
o niepodległość Polski.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej i walki między zaborcami oraz wybuch rewolucji 
październikowej w Rosji zrodziły nadzieję na odbudowanie państwa Polskiego. Formowane 
pododdziały, jednostki wojskowe a nawet Korpusy Polskie (I Korpus Polski tworzony na Bia-
łorusi w rejonie Mińska, II Korpus organizowany w Besarabii z wojsk Frontu Rumuńskiego, 
III Korpus Polski, który powstał na Ukrainie) dawały nadzieję odzyskania niepodległości. 
W dalszej części swojego wystąpienia Pan dr Adam Gałkowski pokazał trudny okres two-
rzenia państwa Polskiego po 123 latach zaborów, kiedy od podstaw należało tworzyć admini-
strację państwową, siły zbrojne, nowe jednolite prawo, organizować gospodarcze struktury, 
odbudować zniszczony kraj. Wysiłki polityczne, działania zbrojne polskich wojsk oraz za-
kończenie I wojny światowej 11 listopada 1918 r. zwieńczone podpisaniem traktatu pokojo-
wego w Compiegne przywróciły na mapę Europy upragnione państwo Polskie, które w krót-
kim czasie musiało bronić swojej niepodległości.

Kolejny referat konferencji na temat „Saperzy II Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsze ich 
losy” przedstawił Pan mgr Robert Pietryga z Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wy-
stąpieniu nakreślił formowanie pododdziałów i jednostek saperskich podczas I wojny świa-
towej i w okresie międzywojennym. Na terenie Austrio-Węgier w sierpniu 1914 r. utworzono 
ksap w Krakowie a w lutym 1915 r. oddział minerów. Na froncie rumuńskim w styczniu - lu-
tym 1918 r. utworzono kompanie saperów. Na terenie Rosji w lipcu 1917 r. utworzono 1 pułk 
inżynieryjny (na bazie 46 bsap. armii rosyjskiej) w Żytkowiczach k/Łunińca, w lutym 1918 r. 
2 pułk inżynieryjny w m. Soroki, wiosną 1918 r. - 5 batalion inżynieryjny w składzie 5 Dywi-
zji Strzelców. Również w Błękitnej Armii na terenie Francji w latach 1917-1918 utworzono 
dywizyjne bataliony saperów.

Po odzyskaniu niepodległości rozwój wojsk inżynieryjnych obejmował cztery okresy: 
−	 I od pierwszych dni niepodległości do sierpnia 1919 (tworzono pierwsze pododdziały 

i jednostki na poszczególnych szczeblach dowodzenia (ksap, bsap, pułki i bataliony spe-
cjalne);

−	 II od września 1919 r. do lutego 1920 r. dalsze formowanie na bazie armii gen. Hallera i ar-
mii Wielkopolskiej;

−	 III od lutego 1920 r. do października 1920 r. tworzono nowe oddziały w wyniku zapotrze-
bowania wojennego;

−	 IV od października 1920 r. do maja 1921 r. to okres przechodzenia wojsk inżynieryjnych 
na struktury pokojowe.

W dalszej części swojego wystąpienia omówił struktury organizacyjne jednostek i pod-
oddziałów saperskich ich szkolenie i kierowanie.

W trzecim referacie na temat „Sprzęt wojsk inżynieryjnych II Rzeczypospolitej Polskiej” 
płk dr inż. Adam Bartnicki z Wojskowej Akademii Technicznej omówił proces utechnicz-
nienia pododdziałów i jednostek inżynieryjnych. W tym celu wykorzystywano doświadcze-
nia i wnioski z I wojny światowej, podczas której wojsko wykorzystywało pojazdy zmotory-
zowane, nową broń strzelecką i artyleryjską, czołgi i samoloty. Za tymi zmianami musiały 
podążać Siły Zbrojne II Rzeczypospolitej, w tym i wojska inżynieryjne. Formowano nowe 
specjalistyczne pododdziały, które wyposażano w mosty składane różnych konstrukcji, prze-
woźne parki pontonowe z silnikami, maszyny inżynieryjne (kafary parowe, sprężarki, ko-
parki, osprzęt elektryczny do obróbki drewna, wiertnice), szerzej wykorzystywano pojazdy 
zmotoryzowane. W swoim wystąpieniu płk dr Bartnicki zaznaczył również udział wojsk 
inżynieryjnych w okresie międzywojennym do niesienia pomocy ludności np. podczas po-
wodzi w lipcu 1934 r. oraz w likwidacji jej skutków. 

Konferencję podsumował płk dr hab. inż. Waldemar Kawka przedstawiając wnioski 
wynikające z referatów. 

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich podziękował serdecznie prelegentom za przy-
gotowane i wygłoszone referaty. Nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich.

Opracował: Grzegorz Misiak 
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ZNICZE NA GROBACH SAPERÓW

TRADYCJE

Tradycją stały się – od wielu lat- rokroczne odwiedziny kwa-
ter saperów, w wigilię ŚWIĘTA ZMARŁYCH organizowane 

w poszczególnych terenowych kołach SSP czy garnizonach saper-
skich. W  Warszawie wizyty te są wspólnie organizowane przez 
szefostwo ZIW i ZG SSP. Stanowią wyraz trwałej więzi społecz-
ności saperskiej, wiecznej pamięci o tych co odeszli na „żołnierską 
wartę”. 

Na zdjęciach delegacja pod przewodnictwem prezesa SSP płk 
[r] Tadeusza Dzikowskiego zapala znicze na grobach saperów 
polskich na Cmentarzu Wojskowym i Północnym w Warszawie.
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Spotkanie po latach …

SAPERSKIE SPOTKANIA

W dniach 14–16 września br., 29 lat po promocji na pierw-
szy stopień oficerski (27 sierpnia 1989 r.), odbyło się spo-
tkanie byłych podchorążych 45 kpchor (1985–1989) Wro-

cławskiej WSOWInż im. gen. Jakuba Jasińskiego. W  zabytkowych 
pomieszczeniach Pałacu w Łosiowie (gm. Lewin Brzeski) gościło 36 
z 94 absolwentów naszej Alma Mater. Część z nas (ok. 15) nadal pełni 
czynną służbę zawodową, wśród nich Rektor – Komendant Akademii 
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – gen. bryg. 
dr. hab. inż. Dariusz Skorupka. Najistotniejszą część spotkania sta-
nowiło odwiedzenie po latach obiektów koszarowych usytuowanych 
w obrębie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych 
im. gen. Jakuba Jasińskiego (ul. Obornicka 108), miejsc gdzie każdy 
z nas spędził blisko 4 lata swojego życia – przede wszystkim obiek-
tów koszarowych (blok nr 1 i 55) oraz Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 
i  Chemicznych. Pełen podziw wśród uczestników spotkania wzbu-
dził ogólny widok koszar, zwłaszcza stan budynku dydaktycznego. 
Otwarty w okresie pełnienia przez nas służby gmach, po wykonanym 
w ostatnich latach remoncie, zachwycił jasnością i nowoczesnością. 
Podczas multimedialnej prezentacji w auli przedmiotowego obiektu, 
byli podchorążowie zapoznali się z misją i zadaniami realizowanymi 
przez Centrum, w tym przez Jego Zespół Rozminowania – kierowa-
ny przez absolwenta 45 kpchor – ppłk. mgr. inż. Piotra Tomków. 
Podczas wizyty w Centrum ex-podchorążowie ceremonialnie złoży-
li pamiątkową wiązankę kwiatów (Od 45 kompanii podchorążych – 
1985–1989) pod pomnikiem patrona WSOWInż oraz Centrum. Uzu-
pełnieniem dwudniowego spotkania po latach było zwiedzanie wraz 
przewodnikiem Muzeum - Zamku Piastów Śląskich oraz położonego 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie barokowego Kościoła pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Brzegu. Warto w miejscu tym zaznaczyć, 
iż do wąskiego grona organizatorów prezentowanego przedsięwzięcia 
zaliczyć należy przede wszystkim ppłk. rez. mgr. inż. Tomasza Więc-
kowskiego (główny specjalista Szefostwa Uzbrojenia Inspektoratu 
Uzbrojenia) oraz płk. dypl. inż. Marka Golana (dowódca 1 psap), 
a uczestnicy spotkania wielokrotnie okazywali Im – za włożony trud 

i poświęcony czas – wyrazy własnej i grupowej wdzięczności. Podczas 
biesiadnych chwil, opowieści o ,,podchorążackich i po podchorążac-
kich czasach” nie miały końca … Wszyscy wyrazili chęć jego pono-
wienia w okrągłą, tym razem 30 rocznicę promocji w 2019 r., również 
przy współudziale wszystkich tych, którzy z  różnych powodów nie 
mogli być obecni w Łosiowie, jak również wszystkich tych, z którymi 
aktualnie brakuje jakichkolwiek kontaktów.

płk dr hab. Waldemar Kawka 
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Posiedzenie ZG SSP

W dniu poprzedzającym Konferencję nt. 
„Saperzy w służbie Niepodległej” zor-
ganizowaną dla uczczenia 100. rocz-

nicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
Zarząd Główny SSP przeprowadził posiedzenie 
połączone ze spotkaniem opłatkowym, w Klubie 
WAT w Warszawie. Otwarcia posiedzenia doko-
nał Prezes Stowarzyszenia płk rez. Tadeusz Dzi-
kowski, który powitał przybyłych członków za-
rządu oraz zaproszonych gości. Omówił reali-
zację najważniejszych przedsięwzięć mijającego 
roku oraz czekające ZG Stowarzyszenia zadania 
w 2019 r. 

Następnie I  Wiceprezes ZG SSP płk rez. 
Grzegorz Misiak przedstawił zebranym wnioski  
z realizacji „Programu działania ZG SSP w 2018 
roku”, a  sekretarz ppłk Gabriel Wasilewski za-
poznał zebranych z  „Program działania ZG SSP 
w  2019 roku”. Informację na temat stanu finan-
sów Stowarzyszenia oraz możliwości budżetu 
ZG SSP na 2019 rok przedstawił skarbnik ZG płk 
dr hab. inż. Waldemar Kawka. 

Podjęto również decyzję dotyczącą wydaw-
nictwa „Saper” co do jego układu i  zawartości 
oraz liczbie wydawanych numerów jak i  ilości 
egzemplarzy w  2019 roku. Po przerwie, sekre-
tarz ZG przedstawił „Raport o stanie Stowarzy-
szenia na dzień 31.12.2018 r.” oraz sprawozda-
nie o działalności prezydium ZG SSP za miniony 
rok. Ponadto, poddano analizie „Regulamin Ze-
społu Doradczego ds. Kwatery Grzebalnej Sape-
rów WP nr S II-9 na Cmentarzu Komunalnym 
Północnym w Warszawie”, dokonując wstępnych 
zmian jego zapisów, dostosowując go do obo-
wiązujących wymogów i potrzeb. Podjęto dysku-
sję odnośnie działań jakie należy podjąć w celu 
zwiększenia popularności Stowarzyszenia w śro-
dowisku nie tylko cywilnym, ale przede wszyst-
kim saperskim, wśród żołnierzy zawodowych 
wojsk inżynieryjnych. 

Zaproszeni goście Przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej ppłk Tomasz German oraz 
Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego 
płk w st. spocz. Marian Kasperski przedstawili 
sprawozdania ze swojej działalności w odniesie-
niu do Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

Prezes SSP omówił także planowane obcho-
dy „Święta SSP”, program Centralnych Obcho-
dów „Święta Wojsk Inżynieryjnych” w  Warsza-
wie i  Gozdowicach oraz przeprowadzenie kon-
ferencji nt. „Saperzy w  wojnie obronnej” w  ra-
mach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie 
i przyjęcie uchwały. Po dyskusji przyjęto uchwałę 
nr 15/2018 „Program działania ZG SSP w 2019 
r.” Owocne obrady podsumował prezes SSP płk 
Tadeusz Dzikowski, który podziękował uczest-
nikom za przybycie i  aktywny udział w  posie-
dzeniu oraz zaangażowanie w  działalność SSP. 
Następnie zaprosił wszystkich uczestników po-
siedzenia na spotkanie opłatkowe podczas które-
go wszyscy złożyli sobie świąteczno-noworocz-
ne życzenia.  

płk [r] Grzegorz Misiak 

SAPERSKIE FORUM
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Z ŻYCIA KÓŁ SSP

Dzień z życia Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło nr 23

Zawody strzeleckie w Kole Nr 26 SSP

Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło nr 23 w  Stargar-
dzie przy 2. stargardzkim batalionie saperów funkcjonuje od 
23.10.2001  roku. Prezesem Koła jest mjr Mariusz Maciaszek 

- Zastępca Dowódcy Batalionu - Szef Sztabu. Wiceprezesem jest ka-
pitan Jacek Bednarz, sekretarzem sierżant Bartłomiej Topolnicki, 
natomiast skarbnikiem starszy chorąży sztabowy Mariusz Muzyka. 

Aktualnie Koło zrzesza 30 saperów. Są to zarówno obecni żołnie-
rze batalionu, byli, którzy nadal pozostają w czynnej służbie wojsko-
wej, a służą w innych jednostkach oraz ci, którzy pozostają już poza 
służbą czynną. Z najdłuższym stażem czyli od początku założenia sto-
warzyszenia jego członkami są: kol. Andrzej Stobiński, kol. Jan Unic-
ki oraz kol. Zbigniew Stacharski. Sukcesem Koła jest zasilanie jego 
szeregów przez absolwentów uczelni i szkół wojskowych - nowoprzy-
byłych żołnierzy 2bsap. 

Działalność Koła opiera się na działaniach bieżących polegających 
na cyklicznych zebraniach stowarzyszenia i  omawianiu bieżących 
spraw, ale także na współorganizowaniu wydarzeń wojskowych razem 
z 2. stargardzkim batalionem saperów. 15 czerwca 2018 roku członko-
wie Koła wraz z żołnierzami batalionu uczestniczyli w podróży histo-
ryczno-geograficznej do Kostrzyna nad Odrą oraz do Siekierek. Głów-
nym celem szkoleniowym wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat 
korzeni i tradycji saperskich, zwłaszcza dla żołnierzy nowoprzybyłych 
do jednostki oraz integracja byłych i obecnych żołnierzy saperów. 

Członkowie Koła wzięli udział w biegu na 100 kilometrów z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się 
28 września br. Bieg rozpoczął się w „Czerwonych Koszarach” – miej-
scu stacjonowania 2bsap, przebiegał przez trzy powiaty – stargardzki, 
pyrzycki i myśliborski, a zakończył się w Gozdowicach przy Pomniku 
Saperów i Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych. 

Co roku członkowie Koła biorą udział w obchodach Święta Wojsk 
Inżynieryjnych oraz Dniu Sapera organizowanego w 2. stargardzkim 
batalionie saperów. Oprócz tego uczestniczą w  obchodach rocznicy 
forsowania Odry i  Nysy Łużyckiej w  Siekierkach składając pod po-
mnikiem poległych saperów pamiątkowy wieniec oraz znicz. 

Bliskie są im tradycje Wojska Polskiego oraz Wojsk Inżynieryj-
nych. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci o czynie sa-
perskim, zwłaszcza tym z czasów ostatniej wojny, tak aby pamięć o po-
ległych saperach żyła w pamięci kolejnych pokoleń. 

Tekst: szer. Judyta Młynarczyk-Korniluk
Zdjęcia: archiwum 2bsap

Kontynuując miłą współpracę z władzami powiatu krasnostaw-
skiego, członkowie,oraz sympatycy Koła Nr 26 SSP z Lublina 
spotkali się 22.09.2018 r. w m. Borowica koło Łopiennika Gór-

nego.
Tam zorganizowaliśmy zawody strzeleckie z PW i kbkak.
W zawodach wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele Za-

rządu Wojewódzkiego ZŻ WP w Lublinie.
Zawody zapowiadały się bardzo ciekawie ponieważ walczono 

o dyplomy i medale za zajęcie 3 pierwszych miejsc w strzelaniu z PW 
i kbkak, a w wieloboju strzeleckim o puchary które ufundowali: za za-
jęcie pierwszego miejsca - starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak, 
a za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca - Zarząd Koła Nr 26 SSP.

W strzelaniu z PW zwyciężył Jan Górniak uzyskując - 91 pkt./100, 
drugie miejsce zajął Witold Borawski - 80 pkt,/100, a trzecie miejsce 
zajął Stanisław Robak - 78 pkt./100.

W strzelaniu z kbkak zwyciężył Andrzej Gwozda uzyskując - 99 
pkt./100, drugi był Stanisław Robak z wynikiem - 98 pkt./100 a trze-
cie miejsce zajął Grzegorz Karwat z wynikiem - 95 pkt./100.

Natomiast w wieloboju strzeleckim pierwsze miejsce i puchar sta-
rosty krasnostawskiego zdobył Stanisław Robak uzyskując - 176 pkt., 
puchar za drugie miejsce zdobył Jan Górniak z wynikiem - 176 pkt. 
a puchar za trzecie miejsce zdobył Andrzej Gwozda z wynikiem - 174 
pkt.

Spotkanie było bardzo udane, przebiegało w przyjaznej i serdecz-
nej atmosferze.

O  bezpieczeństwo na strzelnicy i  sprawne przeprowadzenie za-
wodów strzeleckich zadbał Pan Marek Ilczuk z  Krasnostawskiego 

Stowarzyszenia Strzeleckiego „PATRON”, a o gorący posiłek w postaci 
wyśmienitej grochówki nasz kolega Piotr Banach.

Wszyscy cieszyli się, że mimo niezbyt sprzyjającej pogody można 
miło spędzić czas i zapowiedzieli swój udział w kolejnych tego typu 
spotkaniach.

Tekst: Stanisław Robak
Zdjęcia: Jan Górniak
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Polska w  listopadzie 1918 r. odzyskała niepodległość. Złożył się 
na nią zbiorowy wysiłek całego społeczeństwa polskiego, wier-
nego legendzie powstaniowej, zachowującego przez lata niewo-

li tożsamość narodową i  chrześcijański system wartości. Kolejne po-
kolenia Polaków zaznaczał swe dążenia do wolności i niepodległości 
Ojczyzny czynem powstańczym przeciwko despotyzmowi zaborców, 
ruchem niepodległościowym. Gdy dziś, z perspektywy 100. rocznicy 
Narodowego Święta Niepodległości dokonujemy oceny zasług nurtu 
niepodległościowego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie-
zależnie od różnych orientacji politycznych czy ugrupowań zbrojnych, 
winniśmy do panteonu „wybicia się na niepodległość” dołączyć wy-
siłek zbrojny żołnierza polskiego w okresie: udziału w I wojnie świa-
towej, walk Legionów Polskich, Powstania Wielkopolskiego, Powstań 
Śląskich, a którzy z bronią w ręku na wschodzie i zachodzie wykuwali 
ostateczny kształt naszego państwa.

Wystąpienia rewolucyjne 1904 -1907 r., kolejne wielkie wyzwanie 
rzucone caratowi i Rosji nie spełniło pokładanych nadziei zwolenni-
ków Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcja Rewolucyjna [PPS-FR] na 
wybuch Powstania Narodowego. Oczekiwania, że wystąpienia zbroj-
ne klasy robotniczej, zasilane „bojówkami” Organizacji Bojowej PPS-
-FR, przerodzą się na ziemiach polskich w ogólnonarodowe powsta-
nie, nie spełniły się. Współtwórcą insurekcyjnego, niepodległościo-
wego programu był Józef Piłsudski, działacz PPS, przywódca PPS-
-FR. Negatywne stanowiska zajęte wobec ruchu niepodległościowego 
przez Narodową Demokracje i Socjaldemokracje Królestwa Polskiego 
i Litwy [SDKPiL] zaciążyły na przebiegu wydarzeń i skutecznie ogra-
niczyły rozmach wystąpień rewolucyjnych 1904 - 1907 roku. Wkrót-
ce działacze związani z PPS - Frakcja Rewolucyjną i  Józefem Piłsud-
skim utworzyli w 1908 roku tajne sprzysiężenie Związek Walki Czynnej 
[ZWC], początkowo ściśle związany z partią, zarówno programowo jak 
i organizacyjnie. ZWC miał za zadanie przygotowanie kadr dla antyro-
syjskiego powstania w Królestwie Polskim. 

W ślad za tym ugrupowania narodowo-niepodległościowe [m.in.: 
Narodowy Związek Robotniczy i  Narodowy Związek Chłopski] po-
wołały na terenie Galicji Tajną Armię Polską, korzystając z  liberal-
nych przepisów austriackich o przysposobieniu strzeleckim młodzie-
ży. W ten sposób obie niejawne organizacje sformowały legalne grupy 
sprawnościowe: Związek Walki Czynnej [ZWC] - Związki Strzeleckie; 
Tajna Armia Polska [TAP] - Polskie Drużyny Strzeleckie. Z możliwo-
ści przysposobienia militarnego młodzieży skorzystały również ugru-
powania narodowe nie wysuwające programu niepodległościowego, 
a związane programowo z endecją Romana Dmowskiego. Podporząd-
kowany narodowcom Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, 
organizacja działająca w trzech zaborach, oddziałująca nie tylko na sto-
warzyszenia o charakterze sportowym, ale kontrolująca również ruch 
skautów wśród młodzieży szkolnej, nabierała stopniowo cech wojsko-
wych. Szczególne zasługi w tym zakresie położył Józef Haller, który brał 
czynny udział w  organizowaniu Drużyn Sokolich, a  wspólnie z  An-
drzejem Małkowskim opracował podstawy organizacyjne polskiego 
skautingu. W Galicji utworzone Sokole Drużyny Polowe, oprócz barw-
nych strojów organizacyjnych, otrzymały podobnie jak Strzelcy mun-
dury polowe. Endecja po 1908 roku stworzyła także na wsi Drużyny 
Bartoszowe.

Podkreślenia wymaga fakt, że Związki i Drużyny Strzeleckie, po-
mimo iż należały do odmiennych ugrupowań politycznych, w zakresie 
wyszkolenia wojskowego działały wspólnie. Własne mundury, polscy 
dowódcy i polska komenda, orzełki na czapkach i na klamrach pasów, 
silnie oddziaływały na patriotycznie nastrojoną młodzież, która w tej 
symbolice widziała ucieleśnienie wolności i nadzieję na niepodległość 
Ojczyzny. Tym bardziej, że Związki Strzeleckie tuż przed wybuchem 
I wojny światowej liczyły około 6500 członków, a Drużyny Strzeleckie 
około 5000 strzelców.

Wkrótce dla skoordynowania działań powołany został w 1912 roku 
Polski Skarb Wojskowy, a w  ślad za nim organ polityczny - Komisja 

Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 
skupiającą czołowe partie niepodległościowe Galicji [m.in.:PPS-FR, 
PPSD, PSL, NZR, NZCh]. Komisja powołała Józefa Piłsudskiego na 
Komendanta Głównego Polskich Sił Zbrojnych. W  razie sprzyjającej 
sytuacji międzynarodowej lub wybuchu powstania narodowego Komi-
sja miała się przekształcić w Rząd Narodowy na ziemiach polskich wy-
zwolonych spod zaboru rosyjskiego.

W istniejącym obozie niepodległościowym Piłsudski odgrywał 
rolę szczególną: był przywódcą PPS-Frakcji Rewolucyjnej; czołową 
postacią Związku Walki Czynnej; komendantem Związków Strze-
leckich i Komendantem Głównym Polskich Sił Zbrojnych. Jego po-
pularność rosła, gdyż umiejętnie wykorzystywał tradycje powstania 
styczniowego, a prowadząc działalność rewolucyjno-niepodległościo-
wą, interpretował ją jako podjęcie na nowo przerwanych prac powstań-
ców styczniowych.

Wybuch 5 sierpnia 1914 roku wojny austriacko - rosyjskiej, stano-
wiącej początek I  wojny światowej, uruchomił akcje powstańczą pił-
sudczyków. Toteż z chwilą wybuchu I wojny światowej, Józef Piłsud-
ski jako niekwestionowany przywódca, szybko przeprowadził mobili-
zacje Związków i Drużyn Strzeleckich i w porozumieniu ze sztabem 
austriackim 6 sierpnia skierował z Krakowa [przekraczając granicę za-
boru rosyjskiego], w stronę Kielc, pierwszą kompanię kadrową, w sile 
98 strzelców. Natomiast na krakowskich Oleandrach pospiesznie prze-
prowadzano mobilizacje oddziałów Związku Strzeleckiego i  Polskich 
Drużyn Strzeleckich, które po połączeniu się sformowały 1 kompanię 
kadrową. Dowództwo nad nią Piłsudski powierzył Tadeuszowi Ka-
sprzyckiemu. Dnia 6 sierpnia, w godzinach rannych, 1 kompania ka-
drowa przekroczyła granicę maszerując na Jędrzejów, Miechów, Kielce, 
a w ślad za nią inne kompanie. Już w dniu 9 sierpnia strzelcy, mieniący 
się już żołnierzami Wojska Polskiego zajęli Jędrzejów, a 11 sierpnia już 
a w sile batalionu przekroczyli Nidę i weszli do Chęcin. Jednak następ-
nego dnia, wkraczając do Kielc, strzelcy zastali puste ulice i na głucho 
pozamykane okiennice budynków. Zapowiadane przez Piłsudskiego 
powstanie nie wybuchło, a Józef Piłsudski musiał opuścić Kielce, we-
zwany przez Austriaków zaniepokojonych zakresem tej swoistej pol-
skiej „ekspropriacji”. 

W ślad za „pierwszą kadrową” pomaszerowały dalsze oddziały do 
których dołączyli działacze PPS-Frakcja rewolucyjna i PPSD, aby na te-
renach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej tworzyć sieć lokalnych 
władz powstańczych, tak zwanych Komisariatów Wojskowych. Działa-
nia te stanowiły swoistą reminiscencje powstania styczniowego. Okaza-
ły się wkrótce fikcją. Nie sprawdziły się nadzieje na wybuch wojny czy 
powstania przeciw Rosji, mimo że strzelcy dotarli aż do Kielc. Napływ 
ochotników z Królestwa Polskiego był nikły. Społeczeństwo polskie po-
zostało bierne na „agitację wojenną”, a strzelców niejednokrotnie obwi-
niano, że działają na korzyść Prusaków.

Na ówczesny stosunek Polaków z zaboru rosyjskiego do akcji strze-
leckiej, miała wpływ propaganda obozu narodowego Romana Dmow-
skiego, zdecydowanie opowiadająca się za zachowaniem lojalności 
względem Rosji carskiej, za cenę uzyskania ograniczonej autonomii 
oraz wykorzystanie faktu brutalnego postępowania Niemców wobec 
Polaków, podczas wkraczania na ziemie polskie [m.in. fakt zbombardo-
wania i spalenia Kalisza]. Strzelcy walczący u boku wojsk austriackich 
postrzegani byli jako sojusznik kajzerowskich Niemiec. 

W  tej sytuacji żeby wyjść z  „patowej” sytuacji, politycy galicyjscy 
oraz działacze z zaboru rosyjskiego, powołali za zgodą władz austriac-
kich Naczelny Komitet Narodowy [NKN], który uzyskał pozwolenie 
na sformowanie Legionów Polskich. 27 sierpnia 1914 roku ukazał się 
rozkaz o powołaniu w Krakowie Legionu Zachodniego [dowódca gen. 
Rajmund Baczyński], a  we Lwowie Legionu Wschodniego [dowódca 
gen. Adam Pietraszkiewicz]. Departamentem Wojskowym NKN kiero-
wał kpt. Władysław Sikorski, pozostający w służbie austriackiej. 1 pułk 
strzelców którym dowodził Józef Piłsudski wszedł w skład Legionu Za-
chodniego. Formowanie Legionów przebiegało pomyślnie. Znaczny na-

PUBLICYSTYKA

U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI
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pływ ochotników pozwolił na rozszerzenie planowanych struktur or-
ganizacyjnych Legionów. W piątkowy poranek, 4 września 1914 roku 
ponad 3500 legionistów na błoniach w Krakowie złożyło przysięgę, od-
czytaną po polsku przez kpt. Zagórskiego. 

Podjęcie przez Legiony oraz NKN czynnej walki po stronie Austro-
-Węgier przeciwko Rosji spowodowało wycofanie się ze współpracy - 
z obozem Piłsudskiego - działaczy Narodowej Demokracji. Tym samym 
doprowadziło do kryzysu w Legionie Wschodnim, formowany głów-
nie spośród członków Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszo-
wych i Sokoła, pozostającymi pod wpływem endencji. W tej sytuacji już 
29 sierpnia oddziały nie do końca sformowanego Legiony Wschodniego 
musiały opuścić Lwów, a następnie przez Sanok, Jasło dotarły do Msza-
ny Dolnej, koło Nowego Targu. Wywołany kryzys przysięgowy, posłużył 
za pretekst władzom austriackim do rozwiązania 21 września 1914 roku 
Legionu Wschodniego, zanim zdążył wziąć udział w walkach. 

Wydarzenia związane z likwidacją Legionu Wschodniego doprowa-
dziły do odwołania dotychczasowych komendantów [Pietraszkiewicza 
i Baczyńskiego], a dowództwo Legionów objął gen. Karol Trzaska-Dur-
ski. Część legionistów została wcielona do c.k. armii austriacko-węgier-
skiej, a około 800 żołnierzy z byłego Legionu Wschodniego przeszła do 
nowo organizowanych oddziałów. Odtąd Legion Zachodni przyjął na-
zwę Legionów Polskich. W praktyce gen. Trzaska-Durski dowodził tyl-
ko 2 pułkiem piechoty [płk Zygmunt Zieliński] i 3 pułkiem piechoty 
[ppłk Homińskiego] tj. oddziałami skierowanymi na wschodnio-kar-
packi odcinek frontu. Dowódcą I batalionu w tym pułku został kpt. Jó-
zef Haller, który rozpoczynał błyskotliwą karierę biorąc udział w wal-
kach na wschodnio-karpackim odcinku frontu, początkowo w Karpac-
kiej Brygadzie Legionów, by dojść do stanowiska dowódcy II Brygady 
Legionów [29.09.1916].

Natomiast 1 pułk piechoty, walczący na terenie Królestwa Polskiego 
pozostał pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, stopniowo przekształ-
cając się w I Brygadę Legionów. 15 listopada 1914 roku rozkazem Na-
czelnego Wodza, arcyksięcia Fryderyka, Józef Piłsudski, za wybitne za-
sługi w obliczu wroga został mianowany brygadierem. [Ten dzień przyj-
muje się jako datę powstania I  Brygady Legionów]. Nieco wcześniej, 
5 września oddziały Józefa Piłsudskiego zostały zaprzysiężone w Kiel-
cach według roty przewidzianej dla austriackiego pospolitego ruszenia. 

Nieudana próba wywołania w  Królestwie Polskim powstania na-
rodowego nie zniechęciła Józefa Piłsudskiego do kontynuowania wal-
ki przeciwko Rosji. Na początku września 1914 roku utworzył Polską 
Organizację Wojskową [POW], w której działaniach uczestniczyli licz-
ni działacze niepodległościowi m.in.: Witold Jodko-Narkiewicz, Ignacy 
Daszyński, Władysław Sikorski, Juliusz Kaden-Bandrowski, i inni. 

Wkrótce POW liczyła kilka tysięcy członków, która nie uległa likwi-
dacji nawet po zajęciu Królestwa przez wojska niemieckie i austriackie, 
stanowiące podwaliny pod przyszłe Wojsko Polskie. 

Podobnie przez cały rok, od sierpnia 1914 roku do września 1915 
roku na ziemiach polskich toczyły się zacięte walki państw centralnych 
przeciwko Rosji carskiej z udziałem Legionów Polskich, którymi dowo-
dził gen. Karol Durski-Trzaska, a 1 Brygadą - Józef Piłsudski. Legiony, 
które liczyły około 8 000 żołnierzy, brały udział w ciężkich walkach, po-
nosząc krwawe ofiary. I tak: 1 Brygada biła się m.in.: pod Łowczówkiem 
koło Tarnowa, pod Konarami w Kielecczyźnie, pod Józefowem nad Wi-
słą w Lubelskiem i pod Kostiuchnówka na południowym Polesiu. 2 Bry-
gada zaś na Rusi Zakarpackiej, pod Mołotkowem i w innych rejonach. 
Walki na Wołyniu i krwawa bitwa 4-6 lipca 1916 roku o Kostiuchnów-
kę, gdzie wybitnym bohaterstwem odznaczyli się żołnierze I i III Bry-
gady Legionów [straty polskie ok. 2000 żołnierzy] zamykały letnie zma-
gania z kontrofensywą rosyjską. Potwierdziła wysokie oceny bojowe Le-
gionów wydawane przez niemiecki i austriacki sztab generalny.

Ogłoszeniem aktu cesarzy Niemiec i Austro-Wegier z 5 listopada 
1916 roku proklamującego powstanie na ziemiach zaboru rosyjskie-
go Królestwa Polskiego nie zlikwidowała dyskusji i narastającego fer-
mentu wśród legionistów. Ważną rzeczą dla dalszej ofensywy państw 
centralnych było pozyskanie 1 miliona rekruta polskiego, którego sta-
rano się utrzymać w  przeświadczeniu, że dalej będzie walczył o  nie-
podległość Polski. Decyzja cesarza Franciszka Józefa o przekształceniu 
Legionów Polskich w Polski Korpus Posiłkowy de facto doprowadza-
ła do upodmiotowienia sprawy polskiej, lecz nie wyczerpywała rozbu-
dzonych aspiracji niepodległościowych społeczeństwa polskiego. Tym 

bardziej, że sprawa polskiego wojska była rozstrzygana bez udziału Po-
laków. 11 listopada 1916 roku czynniki niemieckie i austriackie uzgod-
niły wydzielenie Polskiego Korpusu Posiłkowego [ponad 21 tys. legio-
nistów] z armii austro-węgierskiej i podporządkowanie go dowództwu 
niemieckiemu. Naczelnym Wodzem przekształconego PKP w  Polska 
Siłę Zbrojną [PSZ] Polnische Wehrmacht miał być generał - gubernator 
warszawski Hans Besler. 

Wydarzenia w Rosji w  lutym 1917 roku, klęska militarna następ-
stwem tego zawierucha rewolucyjna, zmieniły układ sił w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. W tej sytuacji Legiony Polskie utworzone do walki 
z Rosją carską straciły sens dalszego istnienia. Zasadniczy cel rozpoczę-
ty 6 sierpnia 1914 roku, wystąpienie insurekcyjne i upodmiotowienie 
sprawy polskiej na arenie międzynarodowej został spełniony. Tym bar-
dziej, iż pozostawał nie rozwiązany problem polskich formacji wojsko-
wych organizowanych od wybuchu I wojny światowej w Rosji carskiej 
oraz żołnierzy polskich, którzy w tych formacjach i oddziałach rosyj-
skich liczyli około 800 tys. ludzi. Pozostawał problem związany z dzia-
łalnością Naczpolu dążącego do utworzenia na terenach Rosji Wojska 
polskiego i wysuwającego się na czoło gen. Józefa Dowbor-Muśnickie-
go, dowódcę I Korpusu Polskiego, zamierzającego całością sił z bronią 
w ręku, wrócić do kraju.

Wywołany przez Piłsudskiego w lipcu 1917 roku „kryzys przysię-
gowy” praktycznie kładzie kres Legionom Polskim. W  odpowiedzi 
Niemcy aresztowali byłego Komendanta I  Brygady brygadiera Józefa 
Piłsudskiego wraz z jego szefem sztabu płk Kazimierzem Sosnkowskim 
i osadzili w Twierdzy Magdeburg. Żołnierzy I i III Brygady, którzy usłu-
chali wezwania Piłsudskiego i odmówili złożenia przysięgi internowali 
w obozach: Beniaminów koło Zegrza i Szczypiorno pod Kaliszem. Po-
została II Brygada Legionów, przekształcona w Polski Korpus Posiłko-
wy, została wysłana na front bukowiński, ponownie wsławiając się bo-
haterskimi walkami. 

Podpisanie przez państwa centralne 9 lutego 1918 r. traktatu brze-
skiego, kończącego wojnę z Rosją i oddającego marionetkowemu rzą-
dowi ukraińskiemu Chełmszczyznę z częścią Podlasia, wywołało w pol-
skich formacjach wojskowych kolejny kryzys. I Korpus Polski gen. Jó-
zefa Dowbor-Muśnickiego zostaje rozformowany. Na znak protestu II 
Brygada pod dowództwem płk Józefa Hallera, przeszła na rosyjską stro-
nę frontu, rozbijając 16 lutego 1918 roku pod Rarańczą blokujące ją od-
działy austriackie, podporządkowując się II Korpusowi Polskiemu gen. 
Jana Stankiewicza. Wkrótce, 11 maja 1918 roku II Brygada płk J. Hal-
lera stoczyła ostatnią bitwę z  wojskami niemieckimi pod Kaniowem, 
ulegając rozbiciu i rozproszeniu. Na arenie bojowych zmagań pozostały 
polskie oddziały wojskowe formowane w Rosji, które podejmowały tra-
giczne działania przedostania się do kraju lub na Zachód oraz oddzia-
ły formowane na obczyźnie we Francji celem powrotu do niepodległej 
Ojczyzny.

11 listopada 1918 roku, w miejscowości Compiegne, pod Paryżem 
przedstawiciele pokonanych kajzerowskich Niemiec podpisali rozejm, 
który oznaczał zakończenie I wojny światowej. Koniec wojny, masowe 
wystąpienia zbrojne w Niemczech, przeradzające się w ruchy rewolu-
cyjne, były sygnałem do masowego rozbrajania zdemoralizowanych 
garnizonów niemieckich na okupowanych terenach tzw. Kongresówki. 
Akcją kierowała Komenda Główna POW z komendantem Edwardem 
Rydzem Śmigłym na czele i  Tajna Organizacja Wojskowa gen. Józefa 
Dowbora-Muśnickiego. Bieg wydarzeń, ustanowienie 26 października 
w Krakowie PKL, stanowiącego przeciwwagę dla powołanej w 1916 r. 
Rady Regencyjnej, utworzenie w nocy z 6/7 listopada w Lublinie Rzą-
du ludowego z Ignacym Daszyńskim na czele, powrót brygadiera Józefa 
Piłsudskiego z Magdeburga, przyspieszyły bieg wydarzeń w kraju.

W ciągu kilku dni oddziały wojsk niemieckich zostały rozbrojone 
i wyznaczonymi trasami powróciły do swego kraju. 11 listopada Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo 
nad Wojskiem Polskim, a 14 listopada pełnię władzy wykonawczej mia-
nując go Naczelnikiem Państwa. Czyn legionowy, Legionów Polskich 
i Legionu Puławskiego, wysiłek zbrojny I Korpusy gen. Józefa Do-
wbora-Muśnickiego, II Korpusu gen. Józefa Hallera, „bajończyków” 
torował drogę do niepodległości, składał się na wielki, zbiorowy czyn 
społeczeństwa polskiego, w drodze do niepodległości.

dr Wiesław Leszek Ząbek 
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Pod koniec 2014 roku, na skutek prowadzonych w  BELMIE 
corocznie analiz aktualności asortymentu oraz wobec obserwo-
wanych na świecie zmian charakteru współczesnego pola walki 
(m.in. zagrożenia hybrydowe), zaistniała potrzeba rozszerzenia 
gamy oferowanych przez BELMĘ środków minersko-zaporowych 
o lekką minę przeciwburtową. Na bazie wieloletnich obserwacji 
rynku zbrojeniowego, rozmów z przedstawicielami armii wielu 
krajów, ale także własnych wniosków wyciąganych na podstawie 
dostępnych informacji na temat dynamiki prowadzenia współ-
czesnych działań zbrojnych, w 2015 roku przystąpiono do reali-
zacji pracy rozwojowej, której efektem stał się właśnie SPPŁW. 
Ten rodzaj amunicji funkcjonuje i nadal jest rozwijany w wielu ar-
miach świata np: Amerykańska SLAM, Estońska PK-14, Szwedzka 
FFV 016, ale wszystkie one ustepują pod względem skuteczności 
polskiej minie SPPŁW. Praca na wszystkich etapach sfinansowa-
na została ze środków własnych Spółki. Ostatecznie na początku 
2018 zakończono z wynikiem pozytywnym proces zakładowych 
badań kwalifikacyjnych prowadzonych głównie przez OBD WITU.

Do głównych zadań wojsk wsparcia inżynieryjnego należy 
przeciwdziałanie ruchowi wojsk nieprzyjaciela, czyli kontrmo-
bilność. Realizację tego zadania uzyskuje się m.in. poprzez usta-
wianie pól minowych. Sterowany Przeciwpancerno Przeciwtran-
sportowy Ładunek Wybuchowy został opracowany z myślą roz-
szerzenia możliwości zwalczania większości pojazdów lądowej 
techniki wojskowej przez odziały inżynieryjne, ale także przez 
małe pododdziały innych formacji (WOT, Wojska Specjalne), 
bez angażowania dużych zasobów ludzkich oraz technicznych 
w proces minowania.    

SPPŁW, zdolny jest do rażenia celów opancerzonych 
(o grubości pancerza równoważnej ~60mm RHA z odległości 
50m, co oznacza zdolność do skutecznego rażenia gąsieni-
cowych lub kołowych transporterów opancerzonych i  bojo-
wych wozów piechoty z  dowolnego kierunku), ale również 
siły żywej, po przyczepieniu do miny prostej nakładki, która 
po detonacji fragmentuje – jest to możliwe i  zgodne z kon-
wencjami, gdyż zapalnik jest przygotowany do pracy w trybie 
MITL (Man In The Loop). W tym ostatnim przypadku detonacja 
miny prowadzi do powstania stożka odłamków o skutecznym 
zasięgu ~100 m i  średnicy podstawy ~10 m. Masa ładunku, 
wraz z oprzyrządowaniem, to tylko 7 kg. Można ustawić go na 
stojaku na wysokości od 30 cm do 1,5 m, a także przytwierdzić 
ładunek na pewnej wysokości do drzewa lub wysokiego ele-
mentu infrastruktury przydrożnej, co zwiększa elastyczność 
użycia miny i  pozwala w  pewnych szczególnych warunkach 
np. na rażenie celu od góry.

SPPŁW jako mina wykorzystująca głowicę EFP (Explosively 
Formed Penetrator), w  przeciwieństwie do klasycznych gło-
wic kumulacyjnych, zdolna jest razić cele odległe nawet o kil-
kadziesiąt metrów zaś dla głowic o  tej samej średnicy efekt 
popenetracyjny jest wielokrotnie większy niż w  przypadku 
klasycznych ładunków kumulacyjnych. Ponadto w przypadku 
trafienia pociskiem EFP występuje także efekt bezpenetracyj-
ny (Behind Armour Effect – BAE) polegający na odrywaniu się 
fragmentów pancerza wewnątrz pojazdu nawet przy braku 
penetracji samego pancerza.

PREZENTACJA FIRMY

STEROWANY PRZECIWPANCERNO PRZECIWTRANSPORTOWY 
ŁADUNEK WYBUCHOWY SPPŁW „TULIPAN” - 

odpowiedź na wymagania współczesnego dynamicznego pola walki

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.

Rys.1. Możliwe pozycje ustawienia SPPŁW
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Zapalnik miny wykorzystuje sygnały z trzech głównych czuj-
ników – akustycznego, termalnego i  magnetycznego. Czujnik 
akustyczny dokonuje detekcji pojazdu o odpowiedniej sygna-
turze dźwiękowej, natomiast termalny wykrywa przecięcie osi 
rażenia miny przez cel. Czujnik magnetyczny działa wspomaga-
jąco. Powyższe powoduje, iż Tulipan może być wykorzystywany 
nie tylko samodzielnie, ale również jako element szerszego, zdal-
nie nadzorowanego systemu.

W  procesie projektowania uwzględniono także, istotny 
z punktu widzenia końcowego odbiorcy, czynnik koszt/efekt go-
towego wyrobu. Nacisk położono na uzyskanie założonych pa-
rametrów przy wykorzystaniu sprawdzonych materiałów i tech-
nologii łatwo dostępnych na rynku. W  związku z  powyższym, 

proponowane rozwiązanie charakteryzuje się pewnym poten-
cjałem dalszego rozwoju, zwłaszcza jeżeli chodzi o np. o zasto-
sowanie materiałów innowacyjnych (proszki spiekane, MW ma-
łowrażliwe) – warunkiem jest jednak powstanie tych technologii 
w kraju i udostępnienie ich za rozsądną cenę. Wprowadzając na 
wyposażenie SZ RP minę SPPŁW, można wyposażyć indywidual-
nego żołnierza w środki bojowe zwiększające w sposób istotny 
jego zdolności przeciwpancerne oraz zwiększające efektywność 
wykorzystania innych własnych środków przeciwpancernych, 
zwłaszcza w  działaniach obronnych na terenie swojego kraju 
i wobec konfrontacji z przeciwnikiem dysponującym przewagą 
liczebną pojazdów pancernych szczególnie w  początkowym 
stadium konfliktu o wysokiej intensywności.

Rys. 2. Przebicie płyty pancernej gr. 60 mm z odległości 50 m. Widok od strony wlotu, z boku i od strony wylotu

2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego 

ZAPROSZENIE
do udziału w konferencji poświęconej „100-leciu Wojsk Kolejowych”

Termin 25.04.2019 r. – Inowrocław

Chętnych pragnących podzielić się swoją wiedzą i pamiątkami zapraszamy 
do współpracy. W ramach konferencji planowane są referaty z działalności 

Wojsk Kolejowych i Komunikacyjnych oraz wystawa pamiątek żołnierzy służących w tych formacjach. 
Efektem końcowym będzie wydanie publikacji okolicznościowej z w/w. opracowaniami.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie materiałów do publikacji i kontakt do dnia 31.01.2019 r. 
na adres:

Jednostka Wojskowa 1523
ul. Dworcowa 56, 88-100 Inowrocław

e-mail: s.ludwiczak@ron.mil.pl
telefon: 261 436 244
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INFORMACJE

Zmiana władz Koła Nr 1 Stowarzyszenia Saperów Polskich

W  związku z upływem kadencji obecnych władz Koła Nr 1 
Stowarzyszenia Saperów Polskich działającego przy Za-
rządzie Inżynierii Wojskowej, w dniu 24.10.2018 r. odbyło 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Koła. 
Sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu Koła przedsta-

wił ustępujący Prezes Koła płk rez. Grzegorz Misiak, w którym od-
niósł się do uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
z 27.10.2014 r., uchwał VII Kongresu SSP oraz realizacji corocznych 
Planów pracy Koła Nr 1.

Ustępujący Zarząd Koła w zdecydowanej większości zrealizował 
zaplanowane zadania choć nie zawsze realizował przedsięwzięcia 
z udziałem całego Zarządu. 

W  ciągu minionych czterech lat działania do Koła przyjęto 
22 członków. 

W tym samym czasie z Koła ubyło 10 członków z różnych przy-
czyn: śmierci, ubycia do innych garnizonów lub do służby poza gra-
nicami kraju.

Aktualnie (na dzień 24.10.2018r.) Koło Nr 1 liczy 45 członków, 
w tym jeden Członek Honorowy SSP Pan gen. bryg w st. spocz. Ry-
szard Żuchowski.

Z  liczby 45 Członków Koła, 5 Członków jest bardzo chorych 
i praktycznie nie uczestniczy w życiu Koła co stanowi ok. 9% ogółu 
Członków Koła.

W ciągu czterech lat Zarząd Koła odbył 23 posiedzenia oraz zor-
ganizował 11 Walnych Zebrań Członków Koła. Na zakończenie każ-
dego roku na Walnych Zebraniach Członków Koła omawiana była 
realizacja „Planu pracy Koła w mijającym roku.

Oceniając Zarząd i działalność Koła należy stwierdzić, że nie od-
niesiono radykalnej poprawy w  zwiększeniu frekwencja Członków 
Koła na Walnych Zebraniach, oraz w  opłacaniu składek członkow-
skich. 

Pomimo niedociągnięć należy stwierdzić, że Zarząd i Członkowie 
Koła czynnie uczestniczyli we własnych przedsięwzięciach jak i przed-
sięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny SSP lub Zarząd 

Inżynierii Wojskowej między innymi w uroczystym Odsłonięciu Po-
mnika Saperów Głogowskich, na który Członkowie wpłacili 140 zł, 
w zorganizowanym pierwszym i drugim Święcie Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich oraz corocznych uroczystościach z okazji Święta Wojsk 
Inżynieryjnych w  Warszawie i  Gozdowicach a  także w  uroczystości 
patriotyczno-wojskowej w Skurczy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes wskazał drogi do dal-
szego doskonalenia działalności Koła. 

Podziękował ustępującym Członkom Zarządu Koła, Komisji Re-
wizyjnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu za zaangażowanie, dobrą at-
mosferę i rzetelną pracę. 

Następnie przedstawione zostało rozliczenie finansowe Koła oraz 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła, która sprawdziła Zarząd z re-
alizacji zadań, dokonała sprawdzenia wpływów i wydatków Koła oraz 
dokumentację Koła. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie ab-
solutorium ustępującemu Zarządowi Koła, co zostało przyjęte przez 
Walne Zebranie. 

Następnie przeprowadzono wybór nowych władz Koła. W wyni-
ku tajnego głosowania na kolejną czteroletnią kadencję wybrano:

Zarząd Koła w składzie:
−	Prezes Koła  – płk. rez. Grzegorz MISIAK, 
−	Wiceprezes Koła  – mjr. rez. Jakub Zbigniew KRZEŚNIAK,
−	 Sekretarz Koła  – ppłk Tomasz GERMAN,
−	 Skarbnik Koła  – płk rez. Henryk GOŁASZEWSKI,
−	Członek Zarządu – płk rez. Krzysztof SIWEK.
Komisję Rewizyjna Koła w składzie:
−	Przewodniczący Komisji  - płk rez. Józef GARBOŚ,
−	 Sekretarz Komisji  - płk rez. Piotr MALINOWSKI,
−	Członek Komisji   - płk rez. Marek STOBNICKI..
Rzecznika Dyscyplinarnego Koła: - płk rez.  Andrzej PENDZEL.

Opracował: Grzegorz Misiak

LISTA DARCZYŃCÓW 
WSPIERAJĄCYCH FINANSOWO 

WYDAWNICTWO ,,SAPER’’ 
(w układzie alfabetycznym, 

stan na dz. 15.01.2019 r.)

DZIEDZIC Jan (Kołobrzeg), EKIERT Tadeusz 
(Warszawa), MUCHA Robert (Wrocław), WĄSO-
WICZ Andrzej (Wrocław) oraz Koło Nr 11 SSP 
(Inowrocław) i Koło Nr 19 SSP (Włocławek).

Prezydium Zarządu Głównego SSP składa 
wszystkim indywidualnym i  zbiorowym (koła 
SSP) DARCZYŃCOM – ogromne podziękowa-
nia za finansowe wsparcie wydawnictwa ,,SA-
PER”. Chwała Saperom!!!

Z ostatniej chwili!

LAUREACI NAGRODY 
ORDYNARIATU POLOWEGO
Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali laureatami dorocznej 

nagrody Ordynariatu Polowego WP „BENEMERENTI” [Dobrze 
Zasłużonym]. Uroczystość odbyła się 12 stycznia 2019 r. w Wojsko-
wej Akademii technicznej, w 100. rocznicę ustanowienia Biskupstwa 
Polowego w  Polsce. Wśród wyróżnionych saperów był prezes SSP 
płk  [r] Tadeusz Dzikowski. Biskup Polowy ks. gen. bryg. dr Józef 
Guzdek wręczył także medale „Milito pro Christi” [Walczę dla Chry-
stusa] m.in. gen. bryg.[r] dr Bogusławowi Bębenkowi.

Red.






